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Så er der igen gået et år. Et år hvor vi har haft det forholdsvis roligt med hensyn til 

området. 

Containerordningen har fungeret fint igen i år, og de har været brugt flittigt, så den 

ordning fortsætter vi med igen til næste år. 

De grønne områder og rabatterne er også blevet klippet pænt i år, og skrænterne ved 

tunnellen er også holdt.  

Som nævnt sidste år var vi med ved Puljens dag i februar og her søgte vi om tilskud 

til krokusløg. 

Vi har så heldige at vi har fået bevilget kr. 7000,- til hjælp til krokusløg i maj måned. 

Vi havde jo fået sat 2500 stk. i januar måned. Undersøgte flere muligheder om at få 

plantet løg, bl.a.om at leje en maskine til at sætte løgene selv, Kolding Kommune 

oplyste så om DLF (som de af og til brugte) fik aftalt en god pris de kunne sætte 

23.000 stk. løg til kr. 5000,- og ca. 95 øre pr. løg inklusiv moms. Og sådan blev det. 

Så nu håber vi at de blomstre her til foråret. Vi kontaktede Grundejerforeningen 

Kringshusene for om de ville have lagt løg samtidigt med os, men vi fik aldrig en 

tilbagemelding, men de blev spurgt. Vi havde jo besluttet sidste år at vi ville prøve at 

forskønne vort område. Har kontaktet Kolding Kommune Stine Houborg om at de 

ikke må klippe rabatterne før de er afblomstret, og det samme gælder Schultz og det 

har de lovet. Vi har afholdt nogle bestyrelsesmøder, det første afholdt vi den 7. marts 

her fik vi bestilt indbetalingskort til vedhæftning ved omdeling af den nye 

containeroversigt m.v. samt underskrifter af fuldmagter til vor nye kasser og rettelser 

til vor hjemmeside, vi fremsender til Asento og så retter de til. Håber at alle bruger 

hjemmesiden, den skulle være til at finde på: www.grundejerforeningen-

julianelyst.dk. Her er bl.a. link til Kommunen, Vores Hus m.v.   

Vi har også fået MobilePay og det har fungeret 32 ud af 183 medlemmer har benyttet 

sig af det. Vi forsætter også i år med MobilePay, men i oktober sidste år meddelte de 

os at da vi er en forening vil de have et gebyr på kr. 49,- pr. måned det vil sige et 

årsgebyr på kr. 588,-  + at de tager 75 øre pr indbetaling. Vi mener det er lidt dyrt. 

Ellers har kontingentindbetalingen gået fint i år der var kun et par stykker der skulle 

rykkes. Vi havde et møde den 14. maj. Her talte vi lidt om at se på vore vedtægter om 

de skulle tilrettes.    Så var Kolding Kommune begyndt at slå græs, om vi skulle gøre 

noget ved eller bare se tiden an. Normalt kom KK jo kun 2 gange om året. Så det var 

jo op til dem. 

Møde den 10. september. Vi havde fået en henvendelse vedrørende 15bu ”Brynet 18” 

det er den ubebyggede trekant. Det er Kommunes opgave at vedligeholde og klippe 

arealer samt klippe de buske der er på og ved grunden, Kommunen mente at det var 

Grundejerforeningens grund, men ved nærmere eftersyn kunne de godt se det var 

deres.  Michael Tornbjerg Nielsen er blevet bedt om en fremadrettet plejeplan, men 

den har vi ikke fået endnu., 

Vi holdt igen møde den 5.november. Her var der kommet en mail vedrørende en 

manglende lysmast mellem Gyden 19 og 30, mangler endnu svar fra Kommunen. På 

dette møde satte vi datoen for generalforsamlingen, samt at gå videre med krokus 

projektet, som tidligere omtalt. 

Vi havde så det sidste møde den 7. januar hvor vi fik tilrettet vedtægterne, samt 

gennemgået regnskabet og fik gjort klar til indkaldelse samt trykning og omdeling. 

Ellers vil bestyrelsen arbejde videre med forefaldne udfordringer. 

Dette var ordene. 

25.02.2020     Birgit Rode 

http://www.grundejerforeningen-julianelyst.dk/
http://www.grundejerforeningen-julianelyst.dk/


 


