
Formandens beretning 2018 

Bestyrelsen har i 2017/2018 haft et relativt stille år, hvor vi har holdt 5 bestyrelsesmøder. 

Vi har i foreningen 83 medlemmer ud af 86 mulige.  Af de 3 manglende er 2 ejendomme pt under 
salg. 

Vi har udarbejdet 3 orienteringsbreve: 
     - om hækkeklipning 
     - om droner 
     - om valg af mursten 

Vi har arrangeret et møde den 31. maj 2017 med de, der var interesseret i en fælles løsning med 
alarmer ved indbrud. Deltagerne var enig om selv at gå videre med eventuelle aftaler.  Låger for 
enden af havestierne er blevet skrinlagt af bestyrelsen på grund af komplikationer for beboerne 
med en aflåst adgang til haverne. Der har heldigvis ikke været indbrud i foreningens område i det 
forløbne år. 

Med hensyn til en fælles istandsættelse af baghavestierne arrangerede vi et møde den 29. maj for 
beboerne ved stien mellem Fynsvej og Sjællandsvej.  Interessen viste sig at være meget beskedne, 
hvorfor ideen indtil videre er skrinlagt med opfordring til at de enkelte grundejere sørger for 
vedligeholdelse og især hækklipning (for at sikre en 2 meter bred sti). 

Begge disse afsluttede sager skrev bestyrelsen ud om den 7. august 2017. 

Vi har den 19. september arrangeret møde med de, der var interesseret i en delvis fælles løsning 
på problemer med 30 cm brøndene ved tagnedløbene.  Efterfølgende har 9 grundejere fået løst 
deres problemer sammen med kloakmesteren.  Undersøgelsen har derudover udløst mindst 4 
større forsikringsskader, og adskillige har selv løst deres problemer. Det må siges at være en god 
og nyttig indsats. 

Vores årlige ”Hold naturen ren” aktivitet er gennemført og vil i år finde sted den 22. april med 
Søren Reinholdt som koordinator. 

Vejfesten blev holdt den 19. august med 40 deltagere.  Den grønne plæne ved Egegårdsvej var 
rammen om et vellykket arrangement.  Tak til arrangørerne (Marie og Anders, Kate, Sara og Ulric, 
Jutta). Og tak for, at I igen vil stå for sommerfesten sammen med Annemette og Lærke. 

Fastelavnstraditionen i Egegaardens Haveby er blevet videreført med succes.  Katten blev slået af 
tønden den 11. februar.  Der var 44 voksne og 22 børn.  Tak til Julie (Iv 7A) og hjælperne på 
Fynsvej for indsatsen. Julie vil også gerne stå for fastelavnsarrangementet i 2019, hvilket vi er 
meget glade for. 



Aftalen med Brede Spisehus om madklubben fortsætter.  Datoerne for resten af året er bragt på 
vores hjemmeside. 

Jeg har den 25. april holdt møde med 3 kommunale embedsmænd om vores lokalplan og vores 
notat om tolkning og prioritering af dens indhold. Resultatet kan sammenfattes i følgende 3 
punkter:  
   - Klagesager er generelt nedprioriteret i kommunen men ikke henlagt. 
   - Foreningen blev opfordret til selv at holde øje med, om lokalplanen og notatet blev overtrådt 
og i givet fald klage til kommunen. 
   - Man beklagede de fejl, der er sket ved behandlingen af tidligere klager. 

Derudover skal nævnes, at vi i bestyrelsen har haft følgende emner til drøftelse: 
   - Hjertestarter 
   - Kattehold 
   - Støjproblemer 
   - Brug af den grønne plæne ved Egegårdsvej (legepladsudstyr) 
   - Skiltning af 30 km-zoner 
   - Klagesag om plankeværk ud mod Islandsvej (anket til Natur- og Miljøklagenævnet) 
   - Elforsyningsproblemer 
   - Træer ved Troldehøj 
   - Forespørgsler fra ejendomsmæglere 

Endelig skal vi nævne, at der er en verserende sag i Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse om 
lovligheden af de kollektive aftaler om fejning og snerydning på private fællesveje, som 
kommunen har indgået med vejlaug og grundejerforeninger. Det samme gælder oprensning af 
rendestensbrønde. Det er baggrunden for, at vi i 2018 ikke er blevet opkrævet gebyr herfor. 

Igen i år har vi fået mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne, hvilket vi er meget glade 
for.  Vi vil gerne drøfte, om der er forhold omkring foreningens arbejde, der eventuelt skal 
korrigeres.  Det er baggrunden for det senere punkt på dagsordenen. 

Til sidst en tak til bestyrelsens medlemmer for et godt arbejdsår.  Det har som sædvanligt været en 
fornøjelse. 

 

 


