
Formandens beretning 2003
Det har i år ikke været et specielt travlt år for bestyrelsen, når man ser på de få sager, som vi har
været involveret i. Der har dog været rigeligt at gå i gang med specielt omkring støjprojektet. Jeg vil
dog her liste en del af .

Ad. Vedligeholdelse af området – Veje og beplantning
Jeg synes efterhånden, at Solrød kommune har fået skik på området. De virker også mere obs på, at
vi ønsker der skal være pænt her, hvor vi bor.
I det kommende år vil vi forsøge at tage en dialog med Solrød kommune, om det var en mulighed,
at de betalte vores gartner for at udføre arbejdet således, at vi ikke behøvede at minde Solrød
kommune om, hvornår arbejdet bør udføres, da de virker noget passive i denne sammenhæng.
I denne sammenhæng vil jeg også gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at det er den
enkelte parcelejers pligt at rydde mellem skel og fortov – det er ikke noget som Solrød kommune
skal gøre og hvis de gør det, kan man være helt sikker på, at der følger en regning med.
Vi har også haft en dialog med Solmarken omkring nåletræerne i området, der støder op til nogle af
vores parceler. De er langsomt ved at fjerne disse, men det bliver efter et nødvendigheds princip,
d.v.s. at træerne vil blive fældet, når der er ved at vælte eller på anden vis er modne til fældning.
Det er et økonomisk spørgsmål. Formanden har dog lovet at holde øje med dem og beskære, hvor
det er nødvendigt. Skulle der opstå problemer, kan man henvende sig til mig, hvorefter jeg vil
kontakte deres formand.

Ad. Munkekærsvej 25
Bestyrelsen vil i år tage tidlig kontakt til ejeren for at få lavet en aftale omkring rydningen af dette
område enten af ejeren selv ellers vores faste gartner således, at vi ikke skal igennem procedurer
med varsler og påbud etc.
Vi vil samtidig foreslå ejeren, at der sættes hegn op og en låge med lås således, at vi kan undgå, at
det kommer til at ligne en losseplads.

Ad. Legende børn skilte
Der er endelig indgået aftale med Solrød kommune om at der bliver sat et skilt op i Kløvermarken.
Det er aftalt, at det meget gerne skulle op inden Påske, så det håber vi meget også bliver tilfældet.

Ad. Støjgener
Edmund og Finn vil orientere om dette særskilt, men jeg vil gerne lige ridse hovedlinierne op
omkring, hvad der er opnået i løbet af de seneste 12 måneder:

• Megen omtale i pressen
• Politisk bevågenhed – materiale uddelt til samtlige byrådsmedlemmer



• Ingen konkrete resultater – politiske beslutninger tager tid
• Dialog med Folketingspolitikere

Alt i alt synes jeg, det har været et godt år, hvor vi har opnået nogle små resultater og bevæger os
mod større mål. Kun tiden vil vise, om vores bestræbelser vil bære frugt.
Jeg glæder mig allerede til det næste år.
Tak for et godt år.

Bo Jelved
Formand


