
Beretning år 2006.

Sommerfesten 2005 blev afholdt i august måned. Tak til de, som sørgede for at holde 
traditionen vedlige. Det blev en hyggelige sammenkomst for de fremmødte, og jeg 
kan kun anbefale at deltage, hvis nogen påtager sig at fastholde traditionen og 
arrangere en ny fest i år.

Vores grundejerforening har nu sin egen hjemmeside, ikke specielt avanceret, men vi 
forsøger at holde den ajour med mødereferater og oplysninger om aktuelle 
begivenheder. Hjemmesidens adresse er www.geocities.com/hoejgaardensgrundejerforening. 
Lidt besværlig at huske, men siden er gratis.Der er heldigvis henvisning til siden fra Google og 
lokalområdehjemmesiden www.2sogne.dk

Der er stadig gang i hushandlerne, selvom tempoet måske ikke helt er det samme som
de sidste par år. Vi glæder os over, at der stadig er dynamik i området.

Det var en succes med vores container om efterår, men her i foråret var den knap 
halvt fuld. Måske vi skulle overveje at nøjes med at tilbyde containere om efteråret? 
Ros til alle brugere af containerordningen, sorteringen virker, og vi har kun skullet 
betale den lave takst for haveaffald.

Hastigheden på vejene, især Agervej, er et stadigt problem. Vi er (langsomt) 
undervejs med en folder om forholdene.

Vores telefonliste er fornyet, så alle, der ønsker det kan have deres telefonnummer 
hos bestyrelsen, så man kan blive kontaktet, hvis der sker noget uforudset ved 
sommerhuset.

Vedr. kloakering er det nu besluttet, at Agervej skal indgå i kloakeringen, mens 
Havrevej og Højgårsvej bibeholder individuelle nedsivningsanlæg. Disse anlæg vil i 
den kommende til blive undersøgt af kommunen, og evt. dårligt fungerende vil blive 
påbudt fornyelse eller om muligt tilslutning til kloak. Bestyrelsen undersøgte i 
december, om der var grundlag for en fælles henvendelse vedrørende Slagelse 
kommunes plan. Dette var ikke tilfældet, og hvis man fortsat har spørgsmål eller 
ønsker til det nu vedtagne projekt, kan man henvende sig Teknisk Forvaltning som 
enkeltperson eller som en gruppe med fælles ønsker.

Vores strand er nu med i det gode selskab af strande med ”Blåt flag”. Desværre valgte
man fra kommunens side ikke at markere dette specielt, men lad os glæde os over 
dette bevis på gode forhold ved stranden.

http://www.2sogne.dk/


Endnu en gang vil jeg minde om vores ordensreglement, specielt vedrørende 
tidspunkterne for græsslåning, hvor vi desværre stadig oplever, at der slås græs på 
tidspunkter, hvor de fleste af os er indstillet på at nyde roen. Så vis hensyn og 
overhold ”slåtiderne”.

Det har været mit første år som formand i foreningen. Tak til den forrige formand for 
er godt grundlag og og den nuværende bestyrelse, ikke mindst kassereren, for et godt 
samarbejde.

Søren Stjernø


