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Årsberetning – Marts 2016. 
 

Så er der gået et år igen og tak til jer, der er mødt frem. 
Det er jo ikke den store aktivitet, vi har haft i år, men det er en hyggelig måde at møde sine 
naboer på. Hvis nogen af jer på et tidspunkt får muligheden for at være en del af bestyrelsen, 
så kan jeg kun opfordre til kampvalg! Vi hygger os! Der kommer gode historier om jagt og 
naturoplevelser, der er fanget de mest utrolige store fisk i Stavisåen og der er altid nogen, der 
har en god historie om et eller andet kommuneprojekt osv. Vi får selvfølgelig også vendt lidt 
om ferier og nabohjælp. Så tak til jer der giver en hånd med i arbejdet. 
 
Vi har holdt tre møder og en grillfest, hvor vi gravede naboskilte ned. 
Erik har sat sig ind i, hvordan vi kunne få naboskilte. Der skulle laves en ansøgning med en 
anmodning og forslag til hvor skiltene kunne stå. Det fik vi accept på. Og det endte med at vi 
selv bestilte skiltene og fik dem gravet ned. Efterfølgende kom der en henvendelse fra en 
beboer, der gerne ville have flere skilte, så der må jo være nogen, der er glade for ordningen. 
Det er svært at vide om det har en virkning, men det formoder vi, det har. 
 
Vi har arbejdet en del med støjen fra Bogensevej. Gert er godt nok ikke med i bestyrelsen, men 
han har været så venlig at engagere sig sammen med Niels i dette arbejde. Der har været 
rettet henvendelser til kommunen, og vi har været ret insisterende på kontakt og dialog. Dette 
har resulteret i besøget af Rosanna Beth Sloth, som var her i dag. 
 
Omkring kontingent vil jeg bede jer huske at indbetale. Det er ikke så sjovt for vores kasserer 
at sende rykkere. 
 
I vænge to har vi haft en defekt brønd. Charlotte er vores vejekspert og hun kontaktede 
Odense Kommune. Desværre tog de ikke opgaven på sig, da brønden ligger på vores 
vejområde. Ved det møde fandt vi ud af at overfladevand er ”vores” og spildevand og 
ledninger er kommunens ansvar- også i vængerne. 
Vi fik Paarup Kloakservice til at renovere brønden. Det kostede godt 10.000 kr. Og nu mens vi 
er ved vejarbejdet, så har vi bemærket en revne i det 3. vænge. Den holder vi lidt øje med og 
Charlotte tager handling, når der er behov for dette.  
 
Hvert år er der en forstadspulje, der kan ansøges. I 2016 var den på 9,2 mill. Vi drøftede om vi 
skulle søge denne, men havde ikke en virkelig god idé. Hvis nogen får ideer til næste år, er I 
velkommen til at skrive eller henvende jer. 
 
Vi har drøftet, om vi skal være lidt mere festlige i vores kvarter. Der kommer jo efterhånden 
mange nye ind og vi vil jo gerne være venligboere. Derfor vi har drøftet, om vi skal holde en 
picnic i Jernalderlandsbyen til sommer. Det vil Charlotte sige noget mere om, når jeg er færdig 
med denne beretning. 
 
Vi har også drøftet behovet for en facebookprofil. Det drøfter vi også senere. 
 



I forbindelse med naboudskiftning har vi udarbejdet en lille velkomsthilsen, som vi vil lægge 
på hjemmesiden. Tanken er, at nærmeste nabo kan printe det ud og gå ind til den nye nabo og 
byde velkommen. Det er altid godt at have en anledning til at komme på besøg! 
 
Og så vil jeg da også afslutte denne beretning med et hjertelig velkommen til Store Klaus til jer 
der lige er flyttet til. 
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