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GrundejerforeningenDalstrøget 

www.dalstroeget.dk 

 Bestyrelsens beretning 
Som præsenteret på generalforsamlingen 2016  

 

Der har i 2015 været sociale arrangementer som fastelavn, Skt. Hans og sommerfest. Til glæde for mange børn, og 

deres forældre. Tak til de, der villigt påtager sig disse opgaver.  

Også i 2015/ 2016 har vi fået nye beboere i Dalstrøget. I er velkomne, og vi håber at I vil føle jer godt tilpas. Føl jer frie 

til at kontakte bestyrelsen, hvis I har spørgsmål. 

I en konkret sag har vi været i kontakt med Kommunen, som oplyser, at der under ingen omstændigheder må 

parkeres – heller ikke kortvarigt – på vores stier. 

Bumpene til regulering af hastigheden i den sydligste vejsløjfe blev udskiftet i april måned. 

Snerydning og saltning var vi indstillet på at gøre mere ud af det end hidtil. Vi har denne vinter haft væsentligt mere 

sne end i de foregående år, og det er bestyrelsens opfattelse at vores ændring af instruksen til anlægsgartneren har 

virket efter hensigten. Det kan selvfølgelig ses på vores omkostning til snerydning. Denne sæson november til marts 

har kostet 17.063 kr. De foregående 10 sæsoner kostede det i gennemsnit 5.244 kr. (med 2009-2010 som den dyreste 

med 16.500 kr., og 3 af årene uden udgift). Lovgivning fastsætter, at det er den enkelte husejer, der har ansvaret for at 

rydde fortov og kørebane ud til midten af vejen. Og det er vores hensigt, at Grundejerforeningen tager sig af større 

snemængder. 

I løbet af 2015 har vores nye gartnerassistance Kurt Hansen bl.a. fjernet ukrudt, lagt fiberdug og små granitskærver i 

de mange 4-kantede felter ved træerne. Der er fjernet græs og ukrudt i en cirkel rundt om en række træer. Nogle af 

disse opgaver skal ikke udføres hvert år. Græsset gror ind over SF-stenene ved stier og fortove m.v. Der er i år, altså 

2015, renset græs fra en del af de kanter. Der er gjort mere ud af feje flisearealer med affald fra træer og buske. Det 

har alt sammen pyntet. Men det er hårdt arbejde. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Kurt Hansen, 

som har god fornemmelse for at hele bebyggelsen er præsentabel. 

Hele vejen rundt om Dalstrøget holder Grundejerforeningen en 75-100 cm bred sti fri for grene og rødder – for at 

beboerne kan komme til at klippe hæk, og gartneren kan klippe randbeplantningen. Men vi har ”aldrig” klippet rødder 

syd for nr. 82-88, hvor Cotoneasterne over jorden har sendt tykke rødder helt ind under hækkene, så der ikke var 

passage. Halvdelen af disse rødder blev klippet og savet væk i 2015, og resten her i marts/ april.  

Vi har fortsat med at det 5-6 meter brede bælte med randbeplantning bliver klippet hvert år. Det er en beskeden 

merpris i forhold til klipning hvert andet år. På den måde ser beplantningen ordentlig ud i meget længere tid. Vores 

store græsslåmaskine er de seneste år blevet repareret og svejset flere gange. Vi er tæt på, at det bliver nødvendigt at 

Udskifte den.  

Hvis nogen ønsker elektronisk kopi af vedtægterne, referat fra generalforsamlingen eller årsregnskaber, så send en 

mail til grundejerforeningen@dalstroeget.dk. 

På opfordring af et af medlemmerne har vi her i marts fået igangsat etablering af en hjemmeside www.dalstroeget.dk. 

Hjemmesiden bliver udbygget i marts/april 2016. Derefter vil vedtægter, regnskaber for flere år, indkaldelser til 

generalforsamlinger m.v. kunne ses på hjemmesiden. 
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