
Generalforsamling 2006 i Grundejerforeningen Fasanvænget, Duevænget 

og Nordmarken. 

 
 

 

Postkasser:  

 

Der er 2 sager omkring postkasser – nemlig den om manglende tag over postkasserne ved 

Fasanvænet og Duevænget, og den om de 10 postkasser der ved årsskiftet blev sprængt på 

Fasanvænget. 

Vi vil godt fastslå, at ingen af sagerne er noget Grundejerforeningen skal tage sig af, da alle 

postkasser er privat ejede. Og at det ikke er noget jeg kan lægge mere tid i. Der er gået mange timer 

med at ind hente oplysninger og få fat i post kasse ejerne. 

 

 

ESØ renovation:  

 

ESØ afholder et årligt møde, som der allerede er fastsat til den 21/4-06. Den nye bestyrelse vil få 

mulighed for at komme med til mødet, som sidste år blev aftalt til en rundvisning på ESØ med 

efterfølgende let traktement og møde. Og dette er også hvad der er indkaldt til. 

 

ESØ opfordrer på det kraftigste til at den enkelte husejer bestiller affaldsbeholder i stedet for sække. 

Dette af hensyn til området, når katte og ræve gnaver sækkene op. 

 

Er der nogen der har noget ang. renovation, som skal med til mødet ? 

 

 

Legepladser: 

 

Det blev på sidste års generalforsamling aftalt, at bestyrelsen arbejdede videre med nogle legeplads 

planer og inddrog nogle legeplads firmaer – for så at fremlægge det til afstemning på 

generalforsamlingen i år. Det blev så mig der fortsatte dette arbejde, og mangler nu kun Jeres 

godkendelse til endelig igangsættelse af noget – som jeg nok tror vi alle er enige om – vil fremme 

netop vores område i forhold til de andre. 

 

Deadline for tilbudsgivning var januar, og krav – at det var brugsklart til Påske. 

 

Lån i Ringkøbing Landbobank: Kassekredit på op til 250.000,- til 4.5% 

 

Forsikring ved Top Danmark, ansvar på alle 3 legepladser 2879,- pr. år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udearealer:  
Bork Maskinstation med dræning, 10 cm grus på stier og sprøjte stier der er tilgroede. Stier skal 

være 3 meter brede. 

 

PODA hegn: Afslutter inden Påske opsætning af sti spærrer pæle + opsætter 2 fodboldmål (3000,-) 

 

 

 


