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Grundejerforeningen Amtsstuegården 
Beretning ved generalforsamlingen den xx. april 2010 

 

 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen den 23. april 2009 

Peter Andersen (Rahbeksvej 3) og Jes Brohus (Kaalundsvej 14) blev genvalgt. 

Gunnar Andreasen har valgt at træde tilbage og i stedet blev Klaus Diness (Heibergsvej 13) 

valgt. Desuden består bestyrelsen af Henrik Velschow (Ibsensvej 3) og John Grønsund 

(Kaalundsvej 18). Der var ingen kandidater til suppleant posterne. 

 

Der køres stærkt på vores veje 

Som sædvanlig skal formanden opfordre alle bilister til at vise hensyn til de svageste 

trafikanter.   

 

Gartner 

Bestyrelsen er fortsat tilfreds med gartnerens indsats med vedligeholdelse af de fælles 

grønne arealer. Bestyrelsen indstiller ud fra gartnerens foreliggende tilbud, at aftalen 

forlænges endnu et år. 

 

For at skabe lidt mere luft omkring legepladsen har vi bedt gartneren om at fjerne enkelte 

hylde-træer der står mod syd og vest for legepladsen, samt at planere og så græs på 

området mod vest ca. 5 meter. 

 

Legepladsen 

Legepladsen blev opført som planlagt i maj måned 2009. Der var ikke større problemer 

under opførelsen. Dog var vi utilfredse med placeringen af et legeredskab (drejekar) uden 

for fald underlaget. Som kompensation for dette ,fik vi et bænke-bord med i handelen. 

Placeringen af drejekar uden for faldunderlaget har ikke nogen sikkerhedsmæssige aspekter. 

 

Efter opførelsen af legepladsen blev der udarbejdet en sikkerhedsrapport af vores 

legepladsinspektør Gert Olsen.  Der skulle foretages en enkelt justering af et legeredskab. 

Denne justering er også gennemført  (for leverandørens regning) og efterfølgende godkendt 

af legepladsinspektøren.  

 

Rammebeløb for den ny legeplads var besluttet ved ekstraordinær generalforsamling i 2008 

til 150.000 inkl. moms. Prisen for legepladsen blev i alt: 135.000 inkl. moms, hertil skal 

lægges legepladsinspektion på 6.197,60 inkl. moms.  

 

Legepladsen blev officielt indviet den 14. juni med en lille fest hvor der var mulighed for en 

pølse med en øl eller en vand og slikposer til alle børn. Mange har udtrykt at dette var et 

hyggeligt arrangement og efterspørger noget lignende evt. som en sommerfest for 

grundejerforeningens medlemmer. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


