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Bilag 1.  

 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2018/2019.  

Det har været et forholdsvis stille år.  

Vores TV og internet har fungeret forholdsvis godt i det forløbne år.   

Der har været enkelte udfald på strengen Røjlevangen 160 -172 hvor der blev skiftet stik i fordeler skabet 

Røjlevangen 166. Kablet fra Røjlevangen til Baunevej blev gravet over i forbindelse med udskiftning af 

koldtvandsrør. Overgravning skyldes at kablets placering ikke var angivet korrekt. Det viste sig i øvrigt at kloak, 

vandrør med mere ikke var angivet korrekt, hvilket gjorde at udskiftning af koldtvandsrør samt forlængelse til 

Budstikken tog noget længere end beregnet.  

  

Baunevej 26 -72 fik sommeren 2017 skiftet varmerør dels i vej og dels ind til hvert hus fra vejen. I forbindelse med 

selve udskiftningen er der ingen bemærkning, men vi skal være opmærksom på om vejen synker, hvor asfalten 

har været brudt op. Efterfølgende er oplyst at HTK fræser asfalten op hvor der har været gravet og lægger et nyt 

slidlag på den del af vejen.  

Koldtvandsledning blev på Baunevej 26-72 skiftet i 2018 og ført helt igennem til Budstikken.  

Koldtvandsrør som går ind til husene er ikke blevet rørt. Samme forsikringsansvar som tidligere.  

  

Bestyrelsen har afholdt besigtigelsesforretning 2018 på legepladsen. Ved besigtigelsen blev det konstateret at 

legepladsen ikke helt opfyldte standard for legepladser. I første omgang udsendte bestyrelsen en opfordring til at 

grundejerne kom en lørdag for at rette op på legepladsens tilstand. Desværre resulterede dette at kun en person 

mødte op. Med hiv og sving blev faldunderlag under gynger gravet fri. Bestyrelsen har fået et tilbud på renovering 

af legepladsen således, at den kan godkendes som legeplads, godkendelse skal ske fremadrettet hvert år. Forslag 

medtages på ordinær generalforsamling 2019.  

  

Der er afholdt flisebesigtigelse og indhentet 3 tilbud på opretning/udskiftning af fliser. Dette arbejde skal udføres i 

2019 Forslag medtages på ordinær generalforsamling 2019.  

  

Bestyrelsen har søgt Trygfonden om at blive ”fadder” til en hjertestarter som hvis vi får den tildelt skal opsættes 

på Røjlevangen ud for TV antennemasten. Der er tilmeldt personer til opsyn og vedligehold.  

  

Bestyrelsen opfordrer til at grundejere kommer med input vedr. arbejder om jeres huse således vi kan lave en hus 

databank om smarte forbedringer ligesom det er vigtigt at have håndværkere man kan have tillid til.  
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