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Ansvar og medejerskab
På seneste generalforsamling 22. marts var der som sædvanligt valg på programmet.
Resultatet af valghandlingen og den efterfølgende konstituering blev en bestyrelse
bestående af følgende:
Birgitte Pedersen
Jegstrupvænget 67
Formand og indtil videre o gså
sekretær samt referent

Aase Laursen
Jegstrupvænget 139 –
Ansvarsområde 4/blad

Kurt Skytte
Jegstrupvænget 117
Kasserer

Helle Dinesen
Skovgårdsvænget 522
1. suppleant

Steen Boye
Jegstrupvænget 159
Ansvarsområde 2
Grønne områder og veje

Jens Erik Posselt
Jegstrupvænget 209
Ansvarsområde 3
Arrangementer og hjemmeside

Således mangler vi i skrivende stund et
bestyrelsesmedlem og en suppleant!
Men generalforsamlingen gav bestyrelsen
mandat til at finde medlemmer til de ude
stående poster, – derfor dette opråb!
Hvorfor er det så svært at finde besty
relsesmedlemmer til denne gigantiske
grundejerforening?

,,

Giuseppe Coco
Skovgårdsvænget 542
Næstformand
Ansvarsområde 1/Udlejning

,,

... så spring ud som
bestyrelsesmedlem
samtidigt med foråret

Ja, gigantisk må være det rigtige ord, for vi
har hele 533 medlemmer/husstande!
Der turde således være nok potentielle med
lemmer! Men hvor mange af disse deltog
f.eks. i generalforsamlingen: – det gjorde
45 personer inklusive bestyrelsen, fordelt på
32 husstande!
En antagelse er, at netop størrelsen gør
foreningen til et lidt fremmedartet organ.
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Man betaler sit kontingent én gang om året,
og så er den sag ude af verden. I hvert fald
så længe de grønne områder bliver passet
og plejet, – så længe der ikke er huller i
asfalten, – så længe fortovsfliserne ligger
lige, – så længe øvrige interesser bliver
imødekommet, fortsæt selv……..!
Sådan havde vi det da selv, da vi flyttede på
Jegstrupvænget for ca. 3 år siden. Inden da
havde vi boet på Kirkevænget i ca. 34 år,
- og dér var der ikke dengang en grundejer
forening. Så vi var tilfredse med at flytte til
et vænge, hvor der blev taget hånd om grøn
ne områder, veje og fortove. Først, da min
forgænger på formandsposten, Michael C.
Knudsen, på bestyrelsens vegne udsendte en
efterlysning for 2 år siden, sagde jeg til mig
selv, – ”det er simpelt hen for ringe, jeg må
tage ansvar og medejerskab”. Og det var og
er jeg glad for!
Jeg håber, at der også er andre blandt de
533 husstande, der nu vil sige det s amme
til sig selv – og derefter melde sig til
bestyrelsesarbejdet!
I modsat fald overvejer vi seriøst i den
decimerede og aldrende bestyrelse nogle for
skellige scenarier med henblik på at reducere

arbejdsbyrden, så den passer til ressourcerne.
En mulighed er f.eks. at ophøre med at
arrangere Skt. Hans og Juletræ. Især Skt.
Hans er særdeles arbejdskrævende.
Vi har allerede nedlagt Fastelavnsfesten,
men det var dog pga. for ringe deltagelse.
En anden og meget nærliggende mulighed
er at ophøre med udlejning. Og endelig kan
vi ophøre med at udgive 2-3 blade om året
og overgå til at informere og kommunikere
via hjemmeside og E-mail samt lejlighedsvis
uddeling af flyers.
Disse scenarier skal ikke ses som en trussel,
men som en simpel nødvendighed!
Og vi er helt med på, at nogle af de oven
nævnte opgaver er givet af vedtægterne.
Men vedtægter kan heldigvis tilpasses den
aktuelle virkelighed.
Så spring ud som bestyrelsesmedlem
samtidigt med foråret.
Du/I vil blive taget rigtigt godt imod!
Med venlig hilsen
Birgitte Pedersen
Formand
Maj 2018

Hjemmeside og E-mailadresser
Som mange nok har opdaget – eller læst om
i referatet fra generalforsamlingen – har vi i
Grundejerforeningen Vængerne etableret en
ny hjemmeside.
Af forskellige tekniske grunde har den
desværre været længe undervejs, men den
er nu i god drift, – selv om der endnu er
enkelte udeståender. Ved overgangen fra den
tidligere hjemmeside mistede vi imidlertid
vore medlemmers E-mailadresser.
Derfor er det særdeles vigtigt, at I alle går
ind på hjemmesiden – www.vaengerne.dk –
og tilmelder jeres E-mailadresse.

Dermed vil I fremover modtage elektronisk
post fra grundejerforeningen. Jo flere jo
bedre! Det er en stor fordel for bestyrelsen
hurtigt at kunne kommunikere en meddelelse
ud, ligesom det er en stor fordel for medlem
merne hurtigt at kunne blive orienteret.
Med venlig hilsen
Birgitte Pedersen
Formand
Maj 2018
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Skt. Hans og frivillige hjælpere
Foråret går snart over i sommer, og dermed
nærmer Skt. Hans sig.
Husk at holde lørdag den 23.juni fri i
kalenderen og inviter gerne venner med til
en aften i Tranbjerg.
Bestyrelsen er i fuld gang med planlægnin
gen af festen, og som altid mangler vi hjælp,
for der er mange ting, der skal være i orden,
inden festen går i gang.

,,

... at jo flere vi er, jo sjovere
og nemmere går det...

,,

Vi har dels brug for hjælp med at stille op og
pakke ned lørdag og søndag. Dels skal der
sælges drikkevarer og grilles pølser. Bålet til

snobrødsbagning skal jo også gøres parat og
holdes i gang aftenen igennem, så der er nok
at se til.
Hvis i vil hjælpe med grillboden, kan I hen
vende jer til: Helle Dinesen suppleant1@
vaengerne.dk eller tlf 4061 9575
Hvis I vil hjælpe med de øvrige ting, kan I
henvende jer til Jens Erik Posselt ansvar3@
vaengerne.dk tlf 2120 0901
Vi vil så kontakte jer, så vi sammen kan lave
en bemandingsplan.
Husk at sådan en dag er en god mulighed for
at få snakket med nye naboer – og at jo flere
vi er, jo sjovere og nemmere går det!
Vi ses den 23. juni
Jens Erik Posselt

Luskefise i hundelorteland...
Jeg har tre børnebørn, som bor i kvarteret,
luskefise videre og lade lorten ligge til glæde
så det bliver til mange hyggelige ture på
for os andre... sådan ”hovsa, dét lagde jeg
gå-ben og med barnevogn eller
ikke lige mærke til”.
Din hund
klapvogn.
Besværligt eller ulækkert er det
kan ikke læse... heller ikke at samle op og slå en
Det bliver desværre også til
mange omgange rengøring med
knude på posen. Det tager måske ti
skurebørste og Ajaxvand, når
sekunder. Og man kan nemt dum
børnebørn og hjul er smurt ind i
pe posen i en af de affaldskurve,
en af de utallige hundelorte, der
vængerne har stillet op. Eller tage
ligger på fortovene. Jo, hundelort
posen med hjem, hvis man ikke
og ikke pøller eller høm-høm
lige kommer forbi en affaldskurv.
eller en anden formildende beteg
Det er bestemt ingen skam at gå
nelse. Lort er lort.
med hund og fyldt hundepose.
men det kan du! ... men det er faktisk skamme
Jeg har selv hund, og som andre
ansvarlige hundeejere samler
ligt at gå med posen i hånden,
jeg op, hvad min hund besørger på offentligt
indtil ingen kigger, og så lige vippe den af i
område. Selvfølgelig.
rendestenen eller ind over en hæk...
En rulle poser, som er beregnet til formålet,
Skal alle vi hundeejere ikke give hinanden
koster fem-seks kroner. Så det kan ikke være
poteslag på, at for fremtiden rydder vi op
udgiften, der får en hel del hundeejere til at
efter os?

