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Bestyrelsesmøde onsdag den 25. april 2007 hos Leif. 
Alle var til stede. 
 
Leif oplyste, at der nu er 76 medlemmer af foreningen, og da en nylig 
tilflyttet har givet tilsagn om at være medlem, når vi 77 medlemmer. Der var 
enighed om, at det er et godt resultat, når der ikke er medlemspligt. 
 
Mødet om fjernvarme, vand, EL og kloak den 12. ds. på Vandrehjemmet blev 
drøftet. Der var enighed om, at det var godt, så mange mødte op, når nu 
kommunen indbød til et møde. 
Informationen var vel også i orden, men det er uheldigt, at der ikke allerede 
ved det første møde blev oplyst, at kloakeringen på den ”gamle” del af 
området skulle ændres til et 2-strenget system. 
Det vil give nogle beboere ret store udgifter, og selv om det har ligget i 
luften, at det måtte komme en gang med tiden, er det en ordentlig mundfuld 
rent økonomisk for de, der både skal have fjernvarme og ny kloak. 
Det burde være oplyst allerede ved det første møde. 
 
Det er også et stort problem, hvis ikke gadelyset bliver etableret på Bøge- 
Poppel- og Birkevænget. Selvom det er private veje, har de dog altid haft 
gadelys, og det vil være en trafiksikkerhedsmæssig stor forringelse, ligesom 
det vil skabe utryghed i den mørke tid. 
Her håber vi, at politikerne besinder sig, når de skal tage stilling.     
 
På mødet var der også en invitation til, at foreningen og borgerne i området 
kunne være medbestemmende omkring udformningen af Skovvejen. Især 
med henblik på de hastighedsdæmpende foranstaltninger. 
Bestyrelsen valgte at lade Hans Jørgen Wiberg og Anni Grolsted, som bor på 
Skovvejen, repræsentere foreningen, hvilket de erklærede sig villige til.  
 
Nu er fjernvarmearbejdet kommet i gang. De er startet, som de lovede, i den 
sydøstlige del af Ahornvænget med at lægge fjernvarmerør ind, og på 
Skovvejen er de gået i gang med at forberede kloakeringen. 
Der er skåret op i asfalten overalt. 
Desværre har de ikke jævnet det ud, og hvor skæringer krydset hinanden, er 
der nogle grimme bunker. 



Men, som en enkelt sagde det: ”Nu har vi da fået hastighedsdæmpende 
foranstaltninger, som virker”.  
    
Opgravningen til fjernvarme har da også givet problemer. Kabler er gravet 
over, og en bil er blevet grimt bulet. 
Men vi vidste godt, at det skal være galt, før det bliver godt. Spørgsmålet er 
blot, hvor galt det skal være, før vi skal reagere overfor kommune og 
entreprenør.   
 
Omkring omfartsvejen og ”Ommerudvalget” oplyste Lars Bo, at vi vil 
afventer det udspil, som strukturkommissionen skal komme med i september, 
før vi tager kontakt til de lokale folketingsmedlemmer. Bøje Struck vil fare 
hurtigere frem, men vi har slået bremsen lidt i, fordi vi ikke vil gøre hverken 
embedsmænd eller politikere trætte af os, før det er alvor. 
 
Leif oplyste, at ”onsdagscykelturene” starter op den 2. maj, hvis vejret arter 
sig. 
 
Cykelturen til Havløkke, som skal finde sted den 24. juni, planlægger vi 
endeligt ved næste bestyrelsesmøde. 
 
Da der igen er opstået rygter om, at Golfklubben vil have udvidet banen med 
huller i selve skoven, havde Jørn fundet de noter, han havde fra det forrige 
”forsøg” frem. Af dem fremgår det processuelle forløb med kommune, amt 
og Natur-og Skovstyrelsen involveret, men i dag ser det antagelig lidt 
anderledes ud. 
Det materiale bliver fotokopieret til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så vi 
kan reagere, hvis det bliver aktuelt. 
Bestyrelsen var enige om, at skoven skal bevares, som den er. 
 
Næste møde finder sted tirsdag den 22. maj hos Anni.     
 
Lars Bo Petersen 
Formand 


