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Så er der gået et år igen. Der er ikke sket ret meget i år, så denne beretning må blive den 
korteste og også min sidste. 
Jeg har siddet på denne post i 10 år og nu er det tid til at andre tager over. 
 

Vi har afholdt tre møder i år. 
På vores første møde i 2016, det var i April, konstituerede vi os: Vagn blev vores kasser, Niels 
vores sekretær, Charlotte vores vejformand, Erik vores arkitekt for støjvold . Christian og 
Claus slap for en titel. 
  

Støjvolden. 
Erik havde udarbejdet et flot udkast til en tegning af en jordvold. Vi gennemgik tegningen og 
drøftede hvordan vi skulle gribe sagen an med kommunen. Tegningen blev sendt til Rosanna 
Sloth, som jo var med til mødet i forbindelse med vores generalforsamling sidste år. 
 
Vi besluttede også at Niels skulle tage kontakt til grundejerforeningen på den anden side af 
Bogensevej. 
Det skulle vise sig at blive en vanskeligere opgave end vi troede. Det tog faktisk lang tid inden 
det lykkedes Niels at komme til et bestyrelsesmøde med dem. 
 
Sidste nye pr. 13. marts er, at Niels har fået en længere snak med Rosanna Sloth, Odense 
Kommune. Hun er stadig entusiastisk omkring projektet. Hun ser muligheder fordi projektet 
danne bro mellem en borgergruppes ønsker, miljøforbedring og bæredygtig økonomi. Sidst på 
måneden er der møde, hvor hun håber at etablere en særlig arbejdsgruppe til gennemførelse 
af sådanne projekter. Projekter af lignende karakter har kommunen ikke tidligere haft.  
 
 

Naboskilte. 
På samme møde besluttede vi at indkøbe tre skilte om nabohjælp. Vi havde et i forvejen så vi 
havde således 4 mere som kunne sættes op så der var naboskilte ved hver indgang til vores 
grundejerforening. Vi kom langt hen på sommeren inden de kunne sættes op, men de står der 
og et af dem med en bule, som kom allerede på første dagen hvor de var sat op. 
 

Velkomstbrev.  
Vi har udarbejdet et velkomstbrev, som kan uddeles til nye naboer. 
 



Sommerkomsammen 
I sommeren havde vi et vellykket grillarrangement i Jernalderlandsbyen. Det var hyggeligt at 
se så mange der dukkede op. Folk kom med madkurven under armen, der blev tændt op i 
grillen og det lykkedes at nå at spise inden det helt store regnskyl satte ind og satte en 
naturlig stopper for festen. Jeg håber, der er nogen der tager initiativ til en 
sommerkomsammen også i år. 

 

Planlægning af generalforsamling. 
Vi bruger altid to møder på at planlægge generalforsamlingen så vi mødtes D. 30.1 hvor vi 
gennemgik vores økonomi og lavede en indkaldelse til generalforsamling og deadline for 
emner til dagsorden og d.27.2.2017 havde vi så det sidste møde, hvor vi planlagde denne 
generalforsamling. 
 

Tak til bestyrelsesmedlemmerne 
Igen i år vil jeg sige tak til jer der sidder i bestyrelsen. Det er et krav fra kommunen at vi har 
en grundejerforening og derfor er det nødvendigt at der er nogen der vil bruge et par aftner 
om året på det aktive borgerskab, som frivilligt arbejde hedder i nutidens termer. 
Tak fordi I har gjort en indsats. Det er altid hyggeligt at mødes med jer, og jeg håber, at vi får 
sammensat en ny bestyrelse i aften. 
 
 
 
 
Annemarie Hansen, formand. 


