
FORMANDSBERETNING DYRKOBBEL GRUNDEJERFORENING 2013-2014. 

 

Efter konstitueringen tog vi atter i år arbejdstøjet på og tog fat i de opgaver der var aftalt på  

sidste generalforsamling.  

 

Det helt store projekt var renoveringen af vore legepladser for at få disse bragt i en forsvarlig og lovlig 

stand. Dette indebar udskiftning af gynger og rutschebane, etablering af faldgrus og øvrige reparationer af 

legetårne og redskaber. Det var nødvendigt at involvere ekstern arbejdskraft til udgravning m.m. iforb. med 

etableringen af faldgrus, så vi her kunne opfylde de gældende regler med hensyn til hvor mange cm. der 

skal være. Det øvrige store arbejde blev udført af  egne bestyrelsesmedlemmer, som bogstaveligt har ofret 

blod, sved og tårer, sommeren igennem for at opnå det gode resultat, vi nu kan beskue på legepladserne. 

Denne store indsats af egne medlemmer, har betydet en markant besparelse for foreningen, det er i 

omegnen af 15-20.000 kr., som så kan bruges til andre formål.  

 

Vi havde atter i det forgangne år en gennemgang af området med en repræsentant fra kommunen og i den 

forbindelse fik vi fremført vore forskellige ønsker til de problemstillinger, vi er bekendt med. Ud over denne 

gennemgang on location, har vi også haft 2 bestyrelsesmedlemmer til et møde på kommunen med  

repræsentanter for vej og trafik, hvor vi fik mulighed for at fremføre vore mere overordnede ønsker til 

området. Der blev talt om færdiggørelse af asfalteringen i området, om det manglende stykke cykelsti 

mellem den nordlige og den sydlige del af området, langs med Ravnsbjergvej. Meldingerne fra kommunens 

repræsentanter var klar, der er ingen midler til asfaltarbejde de næste mange år, dog var der en lille 

mulighed mht. til at cykelstien kunne etableres, dette iforb. med at kommunen skal i gang med en  

renovering af Buskmosevej og Ravnsbjergvej i 2014-2015. 

 

Vi har atter i år også af flere gange haft kontakter med kommunen/børnehaven omkring overdragelse af 

et stykke af boldbanen i nedre ende, men til dato ikke fået svar på et konkret tilbud, vi har givet på dette. 

I relation til det manglende stykke cykelsti og den deraf livlige trafik på Ravnsbjergvej af cyklister, hvoraf en 

stor del er skolebørn, har vi for at imødekomme ulykker med den alt for hurtige trafik af biler m.m,  

kontaktet politiet for at få dem til at foretage fartkontrol på strækningen. Dette er sket et par gange og 

desværre med alt for godt resultat, i hvert fald i første omgang for statskassen, men på sigt skulle det også 

gerne udmønte sig i et mere behersket fartmønster. Vi vil fortsætte med at opfordre politiet til at foretage 

disse fartkontroller. 

 

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og vel udført fysisk arbejde iforb. med 

legeplads-renoveringen og samtidigt opfordre andre til at tage en tørn i bestyrelsesarbejdet. 

Jeg vil også lige nævne at det er en god ide at besøge hjemmesiden, her lægger vi referat af møder m.m 

løbende ind. 
 


