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Årsberetning 2019 
Grundejerforeningen Anderuplunden 

 

Det er en hel verden i forandring vi ser nu, i forhold til sidste år. Grunden er jo selvfølgelig virussen 

COVID19, som har vendt op og ned på det hele. Også her i Anderuplunden? Mange af jer er blevet 

sendt hjem fra jeres arbejdsplads, til hjemme arbejde. Det har gjort at man har mere tid til at lave de 

projekter, som man har planlagt i årevis. Det syntes jeg er tydeligt at se, når man kigger på det udvendige 

del af jeres huse, samt haver. Jeg selv er også godt i gang med renovering. 

 

For god ordens skyld, vil jeg lige gøre opmærksom på, At vi kunne godt have holdt vores 

generalforsamling d. 17. marts. Vi var ikke mere end 20 personer i alt, hvor vi, på daværende tidspunkt, 

måtte være 100 personer. Men vi valgte i bestyrelsen at aflyse, for at være på den sikre side. 

 

Der er ikke sket de helt store ting her i Lunden, så derfor vil jeg mere fortælle lidt om, hvad jeg har 

planer om at snakke om i bestyrelsen i det næste års tid.  

 

Dog har jeg en alvorlig bøn til de huse, der er op til brandstierne. De skal holdes fri til fri passage og 

man må bestemt ikke udvide sin have ud på brandstien. For dem der har gjort det vil jeg give dem året 

ud, til at rette op på dette. Hvis dette ikke sker, kontakter jeg vores havemand, som jeg vil bede om at 

fjerne det stykke have, som er på brandstien på husejeren regning. Vi har ikke nogen aftale med 

gartneren om at han skal holde dem, så det er på husejerens ansvar. De huse der berører brandstien vil 

få en skrivelse meget snart. 

 

Ellers vil jeg drøfte med bestyrelsen om de træer og buske der er ud til parkeringspladsen ved den gamle 

afdeling. Jeg kunne godt tænke mig at få det ryddet og få lagt græs der i stedet for. Gangstierne trænger 

til at blive lagt om. 

 

I den nye afdeling har vi et legedyr og et legehus, som bliver fjernet inden længe. Jeg har snakket med 

gartneren, men lige pt. er han meget hængt op, men lover at det bliver her i sommeren det sker. Så syntes 

jeg der skal noget nyt op, men hvad? Det vil jeg snakke med bestyrelsen om. 

 

Så har jeg meddelt på vores Facebook gruppe, at jeg gerne vil tage næste sæson med, som formand og 

bestyrelsesmedlem. Men jeg stopper efter næste generalforsamling. Jeg har siddet i bestyrelsen i over 

10 år samlet nu og de sidste 4 år som formand. Jeg syntes der skal andre øjne på nu, med nye ideer og 

forslag. Jeg har nydt rigtig meget at være en bærende del af Anderuplunden og jeg har også fået lavet 

en ny legeplads i den gamle afd. Men nu kan jeg mærke at jeg er ved at brænde ud og så vil jeg hellere 

gå selv, glad og tilfreds, end at blive smidt ud, groft sagt. 

 

Et andet bestyrelsesmedlem, som har været med i mange, mange år er vores næstformand Morten 

Overgaard. Han har nu valgt at han ikke genopstiller. Jeg vil i den forbindelse gerne takke ham for et 

rigtig godt sammenarbejde i bestyrelsen og alt muligt held og lykke med dit videre forløb. 

 

Med disse ord vil jeg bringe beretningen videre til debat. 

 

 

Henrik Skælbæk 

Formand 


