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Generelt 
”Temaet” for arbejdsåret har været vores alle sammens dræn gennem Trevang – meget mere om dette 
nedenfor. Langt det meste af bestyrelsens kræfter og tid er gået med dette. 

 

Vejene 
Udover den meget hårde medfart Vanddamsvej fik ifm. passage af MEGET tung lastbil da det var 
allervarmest, så har vores veje klaret sig ganske fornuftigt gennem 2018. Heldigvis lykkedes det en 
af vores medlemmer, at dokumentere ”synderen” med den tunge lastbil og via Huskompagniet, fik 
vi repareret vejen nogenlunde pænt. 

Huller og ”skuldre” – der hvor Trevangsvej og Kassemosevej mødes er et tilbagevendende problem 
og vi er løbende i dialog med kommunen om opgaven. Det vil fortsat være ønskeligt, at der findes en 
bedre og mere holdbar løsning. I den forbindelse arbejder vi også på, at få ændret vigepligten i samme 
kryds, således at trafikanter fra Vanddamsvej får ubetinget vigepligt. Det vil hjælpe på trafikafvik-
lingen om vinteren og skabe et mere sikkert kryds generelt. 

Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde med ”AH” som står for vedligeholdelsen af vejene både som-
mer og vinter – i 2018 var sikring af hjørnet ved Kassemosevej og Højgårdsvej et af de større arbejder, 
men vigtigt for at beskytte skydeventiler i rabatten. 

Forsøget med stenmel på vejene viste sig at fungere rigtig godt – det vil vi fortsætte med i 2019 i det 
omfang det bliver nødvendigt. Rigtig godt har det været de steder hvor vi har fejet stenmelet rundt i 
perioden umiddelbart efter udlægningen. 

Vintervedligehold – rydning og ”saltning” følger Vejdirektoratets procedurer som hidtil. 

Bestyrelsen vurderer samarbejdet som tilfredsstillende og i god balance hvad gælder pris/ydelser. 
 
Vi minder om, at parkering af medlemmernes biler, trailere, både, traktorer mv. ikke bør parkeres 
fast i rabatter og at alle skal beskære deres ud/nedhængende træer og buske, så skraldebiler mv. har 
fri passage. 
 
Dræn i Trevang 
Der har igennem årene været sagt, skrevet og gjort meget i relation til de dræn der fra Trevangs 
”fødsel” har været en uomgængelig del af vores område. Kommune, grundejere og bestyrelse har 
haft mange holdninger til drænet, men i 2012 slog kommunen fast, at det var den enkelte ”Bredejers” 
pligt at vedligeholde den del af drænet der gik gennem deres respektive matrikler. 
Efter stigende regnmængder, tidens tand på de dele af drænet som stadig er rør i tegl som blot er 
”stødt” sammen under jorden, så har drænet i flere omgange ikke kunnet ”følge med” og i den for-
bindelse har der flere gange været behov for akutte afværgeforanstaltninger.  
Kommunen blev gjort opmærksom på en gammel servitut, og kommunen vurderede som myndighed 
på området, at gøre denne gældende. Den har til alle tider været en del af tingbogen på samtlige 
matrikler i Trevang, men var blevet ”glemt” af de fleste.  
Idet kommunen vurderede at servitutten har forrang over vandløbsloven og at servitutten pålægger 
Grundejerforeningen af vedligeholde drænet, så blev Grundejerforeningen pålagt at fremlægge plan 
for udbedring af dræn, samt at eksekvere denne plan. Med professionel rådgivning fra rådgivende 
ingeniør, fik vi analyseret vores behov og lavet en samlet løsning, som både kunne godkendes miljø-
mæssigt og funktionsmæssigt. Samtidig er løsningen ”langtidsholdbar” og kræver et minimum af 
vedligeholdelse. 
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Tilbage er nu, at Trevang på kommende generalforsamling skal beslutte hvordan løsningen skal fi-
nansieres.  
Ønsker man yderligere informationer, så findes disse på foreningens hjemmeside: Trevang.org 
 
 
Økonomi 
Vores økonomi er sund om end, der er varslet forøgede driftsudgifter. Vi kan endnu engang frem-
vise et anmærkningsfrit regnskab.  
Bestyrelsen foreslår at budgettet for honorarer øges, som led i bestræbelserne på at gøre bestyrel-
sesarbejdet mere attraktivt. 

Henset til de forestående udgifter både på kort og på lang sigt, har bestyrelsen besluttet at indstille 
til Generalforsamlingen, at kontingentet (for første gang i mands minde) hæves.  
Dette gøres for (atter) at opspare en buffer til uforudsete udgifter og til nødvendig ”vejfond”. 

Fremtiden 
Hvis bestyrelsen skal kunne varetage de mangeartede opgaver der foreligger i foreningen, så 
skal flere beboere bidrage til arbejdet – både direkte og indirekte. Direkte ved at tage en 
”tørn” i bestyrelsen og indirekte ved at deltage i projektarbejde. 
Det er også vigtigt, at den enkelte bruger vores hjemmeside til at søge oplysninger og til at 
kommunikere med bestyrelsen. Facebook er glimrende til at kommunikere om bortløbne 
høns, bytning af hjemmelavet marmelade og bortgivelse af forskelligt indbo. Facebook er 
derimod IKKE særlig god til konfliktløsning eller kommunikation om vigtige emner. Besty-
relsen kan og vil ikke være forpligtet til at ”følge med og kommentere” på Facebook. Det 
kan godt være at vi gør det hvis en af os lige er forbi, men det er som ”privatpersoner”.  
 
En stor tak til Anders Virring og søn for deres forbilledlige arbejde med at fjerne skrald fra 
vores rabatter – det har pyntet gevaldigt! 
 
I forbindelse med den øgede interesse for hurtigt internet til grundejerforeningens beboere, 
skal vi endnu engang henstille til at samtlige hustande tilkendegiver interesse overfor TDC. 
Vi behøver tilslutning fra 80% af beboerne og vi har i den forbindelse skrevet til alle bebo-
ere i løbet af marts måned 2019. Dette er gjort på Facebook, omdelt opslag, udsendt e-mail 
og nu nævner vi det her i Formandens beretning (se vedhæftede bilag). 
Det er fortsat vigtigt at forstå at denne tilkendegivelse af interesse ikke koster noget, så 
hjælp dig og dine naboer til at sætte projektet i gang. På Generalforsamlingen forventer vi 
at kunne fortælle hvor stor tilslutning vi indtil nu har opnået, men klik allerede nu på dette 
link om du ikke har gjort det allerede: https://tdcfiber.dk. 
 
Derudover oplever vi, at Trevang generelt fremstår pænere og med større respekt for fælles-
skabet end tidligere – det er til glæde for alle. Der er samtidig kommet langt flere børn i 
området og deres leg på og ved vejene giver et dejligt liv herude – pas på dem og kør endnu 
mere forsigtigt. 
 
Al kommunikation til bestyrelsen skal ske via hjemmesiden. Husk også at sørge for, at vores 
Kontorhjælp/vandværksadministration har en opdateret mailadresse – ellers kan vi ikke 
holde Jer orienteret. Det kan betyde, at I ikke ved det når/hvis vi lukker for vandet. 
 
Der vil være nok at bruge penge på i 2019 og 2018 var også et år med større investeringer 
og uforudsete udgifter – derfor har vi ”konverteret” vejfesten til fællesspisning i år. 
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Vel mødt – til både Generalforsamling og fællesspisning! 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Jacob Grum-Schwensen 
Formand 


