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Kære beboere, 
Foråret er for alvor på vej – og et sikkert tegn på 
forårets komme kan vi se rundt omkring os; træerne 
er sprunget ud og vores kvarter summer igen af liv.  

Vi i bestyrelsen har lidt information, som vi håber I vil 
tage godt imod.  

	  

Den	  årlige	  indvielse	  af	  legepladsen	  	  

Det er blevet en god tradition, at vi hvert år åbner 
legepladsen for den ny sæson. Det skal vi også i år!  

Bestyrelsen inviterer derfor til komsammen på 
legepladsen søndag den 5. juni kl. 10.00.  

Som altid sørger bestyrelsen for lidt koldt at drikke 
samt diverse engangsservice. Igen i år håber vi, at I 
vil medbringe enten lidt kaffe/the, hjemmebag eller 
andet lækkert til ganen.  

Tilmelding skal ske senest den 3. juni 2011 til: 
jesper.hejselbaek@hotmail.com . 

 

Besøg	  på	  Rokkedyssegård	  	  

Årets bær sæson starter i sidste halvdel af maj. 
Bestyrelsen fået en aftale i stand med 
Rokkedyssegård om at komme på gårdbesøg 
mandag den 30. maj kl. 19.00.   
  
Vi mødes ved vinkælderen kl. 18:45 og følges i 
samlet trop til Rokkedyssegård, hvor Lisbeth og 
Torben venter os ved gårdbutikken. Lisbeth vil tage 
os på markvandring og vise os dyrkningen af 
jordbær, hindbær og brombær, og Torben viser og 
fortæller om marmeladeriet. Medbring  kaffe/the-
kurven, så vi kan nyde maj-aftenen … og mon ikke 
de finder lidt smagsprøver til os. 

Tilmelding skal ske senest den 26. maj 2011 til: 
mikkelm70@yahoo.dk. 

 

Genplantning	  af	  bøgehække	  

Vi er blevet informeret om, at gartneren snarest 
muligt kommer forbi og udskifter de rødbøg, som 
fejlagtigt står i nogle af vores hække. Derudover er 
det lykkedes at få ca. 60 ekstra hækplanter stillet til 
rådighed, som vi, efter behov, kan gøre brug af. De 
ekstra hækplanter leveres ved vinkælderen den 19. 
maj 2011. De leveres i potter med jord, som de har 
stået i vinteren over. 

Desværre bliver det sådan, at de ekstra hækplanter 
kun er beregnet for ejerboligerne og efter først-til-
mølle-princippet, og med en begrænsning på 5 stk. 
pr. ejerbolig, så længe der er nok. 

Vi håber at I – trods alt – tager imod tilbuddet i det 
omfang, I kan bruge ekstra hækplanter til 
udskiftning, og llidt har jo også ret. 

Dette bliver samtidig den sidste udskiftning af 
hækplanter.  

 

Pilotprojekt	  omkring	  bunddække	  	  

Vi må ærligt konstatere, at jordforholdene i Vestre 
Kvarter ikke er de bedste.  

Det har fået Jesper Hejselbæk til at gå i tænkeboks 
omkring det træ, som står i ”firkant” ude foran hans 
hus, og som er en del af fællesarealet. Han har gjort 
sig tanker om at forsøge med et andet bunddække. 

Bestyrelsen synes det lyder som en god idé. Jesper 
gør dette helt på eget initiativ og vil tale med Michael 
og Karin overfor, så begge firkanter i gården får ens 
bunddække og sammenhængen bevares. 

Vi glæder os til at se resultatet, som måske ligefrem 
kan bane vej for lignende forsøg i de andre gårde. 

 

Se-‐Din-‐Fart-‐Kampagne	  	  

I nærmeste fremtid vil kommunen opsætte et ”se-
din-fart” skilt ved indkørslen til vores område. 
Kampagnen vil strække sig over et par uger, og vi vil 
naturligvis orientere om resultatet af kampagnen, 
når den er slut. 

 

Idrætsdag	  på	  Laanshøj	  

Et	  par	  beboere	  er	  vi	  gået	  i	  gang	  med	  at	  arrangere	  en	  
idrætsdag	  på	  Laanshøj,	  kombineret	  med	  en	  høstfest	  for	  
alle	  beboerne.	  

Det er planen at denne skal afholdes lørdag den 13. 
august 2011. 

Der arbejdes på at lave arrangementer indenfor 
tennis, fodbold, rundbold, zumba, mountainbike og 
petanque med efterfølgende fælles grill og hygge i 
ridehuset. 

Arrangementet afhænger af, om der er frivillige 
kræfter, som har lyst til være med til at arrangere 
idrætsdagen. Brænder du inde med gode ideer, og 
har du lyst til at stå for én af aktiviteterne på selve 
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dagen, så send en mail til: 
jeanettvestergaard@hotmail.com  - alle ideer og 
bidrag, små som store, er meget velkomne. 

	  

Et	  godt	  råd	  

Efter	  en	  lang	  og	  kold	  vinter	  er	  det	  en	  god	  idé	  at	  tjekke,	  
om	  fyret	  skal	  have	  påfyldt	  vand.	  

 

Bestyrelsen	  2011	  

Efter generalforsamlingen i marts måned har den ny 
bestyrelse konstitueret sig således. 

Mikkel Mikkelsen (formand) 

Jesper Arvad (næstformand) 

Jesper Hejselbæk (kasserer) 

Generalforsamlingsreferatet vil i første omgang blive 
lagt op på laanshoj.net, indtil alle underskrivere har 
skrevet under.  

	  

Bestyrelsesmøder	  

Frem til næste generalforsamling i marts måned 
2012 afholdes bestyrelsesmøder:  

• 14/6 2011 
• 16/8 2011 
• 18/10 2011 
• 20/12 2011 
• 21/2 2012 

 
Såfremt I har emner, som I ønsker behandlet af 
bestyrelsen, kan bestyrelsen kontaktes på: 
BestyrelsenVestreKvarter@laanshoj.net 

 

Bestyrelsesarbejde	  

Efter generalforsamlingen i marts måned vil der 
skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 
for at få vedtaget dels vedtægtsændringer omkring 
bestyrelsens valgbarhed og dels skilteforslaget. 

I øjeblikket arbejder bestyrelsen også på at få 
overdraget vores kloaknet til kommunen. Mere 
information herom kommer, så snart vi ved mere. 
Dette vil imidlertid også kræve en ekstraordinær 
generalforsamling. 

Vi i bestyrelsen mener derfor – for ikke at skulle 
indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger ad 

flere omgange – at det bedste er, at samle disse 
punkter på én ekstraordinær generalforsamling. 

 

Den	  store	  Grundejerforening	  

Jesper Arvad blev valgt ind i bestyrelsen i den store 
grundejerforening, da der blev afholdt 
generalforsamling den 4. maj 2011.  

Vores årlige kontingent til den store 
grundejerforening er steget med små kr. 8.000,00 i 
forhold til det, som vi estimerede i vores budget, der 
blev vedtaget på vores egen generalforsamling i 
marts måned. Stigningen skyldes stigende 
omkostninger. Vi mener dog ikke vi bør ændre vores 
kontingent, som således står fast og opkræves i 
oktober 2011. 

Mathies, som I formentlig alle kender som 
julemanden fra den årlige juletræsfest, er blevet 
formelt ansat via den store grundejerforening til at 
varetage diverse ad hoc opgaver. Har du brug for 
Mathies, f.eks. hvis du ikke selv er hjemme og skal 
have besøg af elektrikeren, kan du gøre brug af 
Mathies. Hans telefonnummer er 27 74 44 04. 

 

Næste nyhedsbrev udsender vi efter 
bestyrelsesmødet i juni måned 2011. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

 


