
Formandens beretning 2014 for året 2013 

Det er helt utroligt hvor hurtigt et år går. Det siger jeg vist hvert år.  

Vi havde det første bestyrelsesmøde den 25. marts hvor vi blandt andet talte om forløbet af 

generalforsamlingen. Vi fik planlagt kontingentbetalingerne, skrivning af giroindbetalingkort, 

omdeling m.v. Vi fik også planlagt containerdatoer så vi havde det hele klar til omdeling. 

Vi havde modtaget brev 12. april fra Kolding Kommune, at vi havde Bjørneklo i området og det var 

vor forpligtigelse at få dem fjernet. Vi kunne ikke finde Bjørnekloen. Fik en rykker fra kommunen, 

derefter ringede vi til Kommunen talte Peter Nissen bad ham om at finde det matrikel nr. hvorpå 

bjørnekloen fandtes, efter lang tid fandt Peter Nissen ud af at det var ved de ulige husnumre på 

Kringsvej og at det slet ikke var os. Han gav en undskyldning. 

Henrik har forhandlet en god kontakt hjem både fra Lotra og Madshavemand, men det kan I se i 

regnskabet. På mødet talte vi også om hvorvidt Kolding Kommune ville overholde den lovede plan 

for 2013, der gik ud på at få nye fliser på fortove, trærødder i vejbanen skulle fjernes, kantsten 

skulle reetableres og der skulle plantes nye træer. Peter kontakter kommunen. Vi aftalte et nyt møde 

den 27. maj. 

På det mødet opfølgning af kontingent betaling, planlagt fremsendelse af rykkere til dem der endnu 

ikke havde betalt. Henrik kontakter kommunen vedrørende lugtgener ved Kringsvænget, men har 

ikke fået svar. Vi følger op på det fugtige område på stien samt vedligeholdelse af samme bag ved 

Brynet, Gyden og Løkken. Vi har konstateret at der er blevet slået græs 2 gang ikke lige pænt hver 

gang men så slås det om. Henrik rykkede kommunen da de endnu ikke har været ude at slå græs 

selvom de påstår de gør det mindst 2 gange om året. Vi konstaterede også at Containerordningen 

fungerede, ingen klager. Vi aftalte at Gitte skulle overtage hjemmesiden fra Jens. Vi aftalte ikke 

noget nyt møde denne aften. 

Den 26. juni modtog vi en klage over uciviliseret opførsel fra en grundejer på Kringsvej. Hele 

bestyrelsen var enige om, at det var en opgave for ordenspolitiet og ikke grundejerforeningen. 

Vi havde det næste møde den 19. august. 

Nu havde alle betalt deres kontingent. Lotra og plast i container. Vi er meget glade for, at 

grundejerne er med til at gøre os opmærksom på, når der ligger plastaffald i containerne når de 

stiller dem. Så kan vi nå at kontakte Lotra enten kommer de og bytter dem, men vi kommer ikke til 

at betale for sortering og det er jo meget vigtig, det skal i have tak for. Vi er også blevet gjort 

opmærksom på at græsset på skrænterne (ved tunnellen) ikke var blevet slået, men det er der også 

blevet rettet op på. Der er blevet lavet en ny hjemmeside. Hjemmesiden er stadig på den gamle web 

adresse grundejerforeningen-julianelyst.dk, der kan I også tilmelde jer nyhedsbrev, hvis I ikke 

allerede har gjort det. Gitte havde set at Kolding Kommune bad om forslag til trafiksikkerhed i 

Kolding Kommune. Gitte meldte ind med cykelsti Bramdrupskovvej eller asfaltering af fortov. Mon 

Gitte har fået tilbagemelding, men det var da et godt forslag. Vi følger op på alle kommunen lovede 

aktiviteter, da der endnu ikke er sket noget. Vi aftaler nyt møde den 4. november. 

Den 15.september får vi svar fra kommunen, at fortov først vil blive færdiggjort, når belysningen er 

udskiftet.  

På mødet den 4. november er der kun Peter, Gitte og mig så vi kunne hurtigt blive enige. Vi havde 

opfølgning af kommunen på programmet. Kommunen ville starte udskiftningen af belysning den 

11. november og de påregnede at være færdig i 2013, hvis ikke der blev dårligt vejr, og det har de 

næsten overholdt, mener at der kun mangler de ”små” lamper i lommerne på Gyden og Løkken, 

men de skal nok komme. Det de har lavet indtil nu er helt godt. Har talt med Stine Kolding 

Kommune vedrørende stien, hun ville gå en tur for at se hvor slemt det var, bad hende tage en 

rollator eller barnevogn og en ledsager med, om hun har haft det eller ej ved jeg ikke, men hun 

kunne godt se, at stien trængte til at blive renoveret og havde videregivet det til en af hendes 

formænd, har fortalt hende hvordan vi gerne vil have den til at se ud, som den sti ved Nytorv ved 

åen i Kolding. Hun mente fugtigheden skyldes, at det har regnet så meget i år, svarede at stien 

næsten altid er fugtig på det sted, også når det kun har regnet lidt, nævnte at der nok skulle drænes 

før det blev godt. Nu sker der nok ikke noget inden frosten er af jorden, men vi følger op på det. 



Vi har haft forespørgsel på om vi kunne være behjælpelige med at arrangere snerydning i 

lommerne, men det må gøres individuelt. Snerydning vil blive foretaget som aftalt med bestyrelsen 

efter behov. 

Vi er så fremme ved det sidste bestyrelsesmøde den 6. januar. 

Planlægning af generalforsamling og indkaldelse m.v. Vi ville gerne have holdt 

generalforsamlingen på innovationsfabrikken, men de kunne desværre ikke have os, så derfor er det 

blevet her, men det er jo også godt. Som aftalt har vi suppleanterne med på det sidste  

bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen så de får en lille fornemmelse af hvad der sker. 

Regnskabet skulle færdiggøres til revidering af revisorerne. Ib nævnte at der stadig lugtede ved 

legepladsen. Fremover vil græsset i buen ved legepladsen også blive slået. Vi talte om 

underholdning, skulle arbejde videre med det. 

Det er hvad der er sket i løbet af året. Der hvor belysningen og fortovene er færdige ser det rigtig 

godt ud, og det skal det nok også komme til de andre steder. Så må vi jo se om de sår græs i 

rabatterne og planter nye træer i 2014, det kunne jo være der kom lidt asfalt også. Vi følger op på 

Kommunen. 

Dette var året 

/Birgit 
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