
Årsberetning for Grundejerforeningen Gundsøparken 2014 

 

Året 2014 startede op efter den ekstra ordinære generalforsamling, hvor jeg blev valgt som ny formand. 

I årets løb, har vi fået lavet vores hjemmeside om, den er meget god og let læselig, arbejdet omkring hjemmeside, har 
Flemming Gyldstrand og Per Ørskov stået for, tak for det arbejde der lagt i at får hjemmesiden op at stå. Flemming 
Gyldstrand har lovet, at vedligeholde hjemmesiden fremover.  

På www.Gundsoeparken.dk  kan man se vores informationer. 

Hvis I medlemmer ønsker, at modtage mails fra bestyrelsen, kan I sende jeres mail adresse via vores hjemmeside, 
under kontakt og idéer. 

Grundejerforeningens grønne områder: 

Vores grønne områder bliver passe af vores gartner, græsset bliver slået og passet efter den aftale vi har indgået. De 
områder der tilhøre kommunen bliver slået 3. gange om året, af kommunen, vi har været i kontakt med kommunens 
afdeling Park og vej, for at høre om de kunne slå græsset flere gange, her var svaret, at de slår græsset 3. gange om 
året, men de vil godt afholde et møde, med alle grundejer- 
foreningerne i Gundsømagle, samt Landsbyrådet, for at se og høre om der er mulighed for at ændre på deres 
vedligeholdelse form, samt høre vores ønsker omkring pasningen af de grønne områder i Gundsø- 
magle, I 2015 vil vi prøve, at aftale et møde mellem grundejerforeningerne, og Landsbyrådet, samt Kommunen. 

Trafik på vores cykelstier: 

Vi har arbejdet på at sikre vores skolesti bedre omkring knallert kørsel, efter ønske fra nogle medlem- 
mer, må vi her sige, at det er tilladt for knallerter at køre på skolestien. 

( udtræk fra Kørekort-guiden.dk )  

Hvor må man køre knallert 30? Hvis du kører knallert 30 gælder samme regler som for cyklister. Derfor  må du både 

køre på vej og cykelsti. 

NB! Vær opmærksom på , at knallert 45 ikke er omfattet færdselsloven for cyklister. Derfor er det kun knallert 30, som 

må færdes på cykelstier – ikke knallert 45. 

Tyveri / Nabohjælp: 

 Det jo ikke ubekendt, at der har været for mange tyverier i vores område, derfor har vi også arbejdet på hvordan vi 
kunne selv i Grundejerforeningen afhjælpe, på dette problem, vi har set på, om Nabohjælp kunne være en del af en 
løsning, f. eks opsætning af Naboskilte ved indkørslerne til vores område, dette arbejde er vi ikke blevet færdig med, 
men vi arbejder videre i 2015, for at finde en løsning. 

Udflytning og Indflytning: 

I 2014, er der også hos os været fra flytninger, men vi kan glæde os over, at vi har fået nye medlem-mer, så selv om 
der har været dårlige tider, så ser ud til, at Gundsømagle er en by, som mange godt vil bo i, og det kan vi jo glæde os 
over. En anden god nyhed for vores grundejerforening er, at der bliver arbejdet på fra Kommune og skovvæsnet, samt 
vandværkerne side, at gulddysse skoven skal ud- 
bygges, så marken fra søen og ned til den nye skole, bliver udlagt til skov. 

Tak til alle i bestyrelsen, for udført arbejde i 2014. 

Gert Salbæk     

Formand Grundejerforeningen Gundsøparken. 
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