
 

Formandens beretning - 2019 

Vores naboer 

Vi har været i kontakt med formandel for et af kvarterne der har nyttehaverne bag ved Holtebakken. Der er 

vedtaget et reglement for haverne hvilket betyder at de ulovlige skure bliver ryddet og indgange fra 

stisystemet bliver sløjfet. Endvidere fjernes drivhusene og der gives kun tilladelse til små drivhuse. 

Rydningen og genopbygningen skulle komme til at foregå hen over foråret. Bestyrelsen følger dette nøje. 

Formanden deltog endvidere i høstfesten og fik en rundvisning af formanden.  

Sidste år var der beboerhenvendelser vedr. Byvejen. Bestyrelsen har ikke hørt mere.  Bestyrelsen har givet 

deres tilsagn til at bakke op – og hjælpe til hvor vi kan (deltage i møder, skrive mails etc.) 

Julearrangement 

Julearrangementet i formandens carport var en succes. Ca 20 beboere mødte op for at ønske hinanden god 

jul. Bestyrelsen planlægger at fortsætte traditionen.  

Snerydningsordning 

Vi har heldigvis haft en mild vinter..   

Planer for det nye år 

I år skal der afholdes sommerfest – og vi håber nogen melder sig til festudvalget.   

Hjemmeside 

Der er ikke sket så meget med hjemmesiden. Janni og jeg har arbejdet en del med at få den til at 

sende mails ud og etablere en ’opslagstavle’ – men det er desværre ikke lykkedes. Vi har derfor 

besluttet at bede om hjælp udefra.  

Skolevej 

Sidste år blev jeg bedt om at undersøge om Holtebakken var en skolevej – og hvis det ikke var – 

om det så kunne blive det. Bestyrelsen har undersøgt dette og Holtebakken er ikke en skolevej – 

og har ikke udsigt til at blive det.  Skolevejene i kommunen er primært for veje der køre 

indskolingsbørn på – og store veje.  

Bestyrelsen 

Vi er lidt ramt af at ingen ønsker posten som sekretær – derfor bliver der ikke lagt referater op på 

hjemmesiden. Vi stiller forslag om at få flere suppleanter i bestyrelsen så flere evt kan deles om 

det. 

Andet 

Bestyrelsen er opmærksom på massivt rod i forhaven hos en af vores naboer. Bestyrelsen kan 

desværre ikke gøre noget da rodet er på beboerens egen grund og ikke umiddelbart udgør en 

sundhedsfare.   



 
Formanden deltog i efteråret i det årlige møde på kommunen for grundejerforeninger. Her 

præsenterede kommunen forskellige initiativer – for Nivå drejede det især om planerne for 

byudviklingen. Politiet var også til stede og gav en status på situationen i Nivå: det havde været 

rolig sommer.   

Bestyrelsen investerede i en most-presse og inviterede alle til at komme forbi med deres æbler. 

Desværre var det ikke den store success – men vi prøver igen i år.  

 

 


