
Grundej erforeningen Vildtbaneparken

Beretning for 2019

Bestyrelsen har mødtes efter behov - og derfor ganske få gange i løbet af 2019.

Som opfølgning på sidste års møde har vi to emner:
Fiber
- Bestyrelsen havde løbende kontakt med fiberudvalget som blev nedsat. Udvalget var

hurtigtarbejdende og ovenud effektivt, og arbejdede hårdt på at så mange som muligt
tilmeldte sig så vi kunne få tilsagn fra YouSee om gratis fiber.

- Da et tilstrækkeligt antal parceller havde givet tilsagn/ ytret Ønske om tilslutning,
fremsendte YouSee en kontrakt for området generelt.

- Efter lidt forhandling om kontraktens ordlyd, skrev bestyrelsen under på en aftale
med YouSee. Kontrakten indeholder ingen penge, og ingen betalingsgaranti

- Nu venter vi bare på at YouSee kommer i gang i vores område. Der er desværre intet
nyt om en tidshorisont.

Hierteforeningen
- En anden opfølgning på sidste års møde er tilbudet fra Hjerteforeningen om en gratis

hjertestarter. Der var desværre ikke tilmelding fra et tilstrækkeligt antal personer til
indsamling så den sag blev droppet. Det er nu anden gang vi har haft spørgsmålet om
hjertestarter på dagsordenen uden held, så nu erklærer vi den sag er død.

Der har ikke været specifikke aktiviteter i vores ude-områder siden Park, Vej og
Miljø fjernede dårlige træer og lagde resten af fliserne i begyndelsen af 2019.

Voldens udseende må vi desværre leve med; det har intet med kommunens
generelle vedligeholdelse hos os atgøre.

Bestyrelsen vil forsøge snarest at aftale møde med PVM: Vi skal bl.a. tale om
mulighederne for at lukke tilkørslerne (for biler) ud til stisystemet, så vi kan undgå
uønsket og ulovlig trafik den vej. Nogle dele af bebyggelsen er mere udsatte end andre;
vi vil gerne have information fra alle som har en holdning til det emne, så vi kan tage en
samlet vurdering sammen med PVM.

Vi er blevet kontaktet afnogle beboere, som bliver generet afat flere og flere
åbenbart mangler parkeringsplads hos sig selv, og derfor er begyndt at benytte bl.a.
vendepladser hos genboen og andre i nærheden til at parkere på. Måske hænger det
sammen med at ret mange efterhånden har lukket deres egne carporte af for at få ekstra
opbevaringsplads. Vi må indskærpe, at det ikke er tilladt at parkere på vendepladserne,
hverken for egne biler eller håndværkerbiler som ikke hører til her. Vi beder alle
generelt tage hensyn til naboer og genboer; vi bor tæt


