
Hagenstrupparkens 

Grundejerforening 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 27/9 2017 kl. 19.00 hos Allan nr. 48 c. 

Dagsorden + referat: 

1. Vejsagen/trækstien m.m. siden sidst. v./Uffe 
 
Vi er forsat i løbende dialog med Favrskov Kommune om fremtiden for vores 3 private fællesveje, men der 
er ikke tegn på, at det er i nærmeste fremtid, der kommer en afgørelse fra kommunen. 
 
Trækstien: Der er nu givet de sidste tilladelser fra kommunen og lodsejerne, pengene er på plads. Så der 
kommer en dato til foråret hvor vi afholder en arbejdsdag, hvor vi skal have lavet grussti fra 
Hagenstrupparken og vandværket ned til trækstien langs åen. 
 
2. Drøftelse af vedligeholdelsen af vores fortove, og pligten til at holde de arealer, der høre den enkelte 
grundejer til. v./Dorte 
 
Der opfordres kraftig fra bestyrelsens side til at alle grundejere med fortovsforpligtigelse, overholder deres 
fortovspligt og sørger for at fortovene i Hagenstrupparken ikke gror efter i græs og hække. Der er i dag stor 
forskel på hvordan den enkelte grundejer vedligeholder fortove og græskanter. Bestyrelsen har også selv 
fundet steder hvor gartnerkontrakten ikke helt slår til, så der er stumper af grundejerforeningens fortove der 
heller ikke ser godt ud. Bestyrelsen har derfor drøftet at ukrudtbekæmpelsen på alle fortovene i 
Hagenstrupparken overgår til gartneraftalen. Det vil medføre en merudgift og det vil derfor komme til 
afstemning på næste generalforsamling. 
 
3. Regnskab status. v./Richard 
 
Intet at bemærke p.t. 
 
4. Svævebanen rep./ Beskæring arbejdslørdag. v./Uffe 
 
Bestyrelsen har vedtaget at svævebanerapoet får nye stolpefødder her i efteråret, og udskiftning af de 
store stolper sker til foråret, på vores fælles arbejdslørdag. Beskæring på legepladsen kommer ligeledes på 
til foråret.  
 
5. Anmode kommunen om at opsætte en bom ved vandværket på stien. v./Uffe 
 
Bestyrelsen finder det problematisk med sten på brandvejene, og totalt uacceptabel med bilkørsel på 
cykel/gangstien. Bestyrelsen vil derfor rette henvendelse til kommunen, for at få sat en bom op ved 
vandværket. Sker det vil stenene på brandvejene mod vandværket blive fjernet igen. 
 
6. Evt. 
 
Bestyrelsen har konstateret at der i læbæltet op mod Hagenstrupvej, forefindes en del forskelligt affald, bla. 
Kompostbeholdere, tagsten, granitfuglebade og lidt haveaffald. Vi henstiller fra bestyrelsens side at de 
berørte grundejere får ryddet op i og langs læbæltet. 
 
Vi nærmere os den mørke tid og tager derfor ”igen” kontakt til kommunen for at få lavet gadelampen over 
mellem nr. 25 og 27. Gadelampen er groet til med træer og hække og vi henstiller at de berørte grundejere 
får styr på deres hæk og træer. 

 

v/Uffe Thomsen 

Hagenstrupparken 35h 

8860 Ulstrup 

Mobil 26 24 15 76 

formanden@hagenstrupparken.dk 

 

 


