Højgårdens grundejerforening

Beretning år 2005.
Sommerfesten 2004 blev afholdt i juli måned. Tak til Jeanette Asferg, som påtog sig opgaven. Det
blev til nogle hyggelige timer for de fremmødte, der var ikke så mange, måske på grund af
sommerferie, men jeg kan kun anbefale at deltage, hvis der bliver arrangeret en ny fest i år.
Søren har haft kontaktet en anlægsgartner for at få et tilbud på fældning af træer. Der blev sendt
breve rundt til alle medlemmer. Kun 3 tog imod tilbudet, og arbejdet er blevet udført her i løbet af
foråret.
Med hensyn til betaling af kontingent måtte bestyrelsen sende 9 rykkere ud, hvoraf 1 endte med
inddrivelse via advokat.
Der har været flere hushandler i området i de sidste par år. Senest er der kommet nye ejere på
Agervej 2 og Havrevej 8, desuden står 3 huse til salg i øjeblikket.
Det er stadig en succes med vores container forår og efterår, og sorteringen virker, således at vi ikke
kommer til at betale den dyre pris.
Bestyrelsen har fra en anden bestyrelse i strandområdet fået et eksemplar af en folder, som de har
omdelt til deres medlemmer. Folderen handler om hastighed på vejene mm og dermed hensynet til
hinanden. Den fremtidige bestyrelse kan eventuelt arbejde på at få udarbejdet noget lignende til
vores grundejerforening og vores naboer længere nede af Agervej.
Vedr. Kloakering har alle grundejere fået en invitation til borgermøde den 26. juni i Stillingehallen.
Sammenslutningen af grundejerforeninger har i mandags haft møde med Slagelse Kommune, hvor
vi blev orienteret om, at grænserne for de berørte områder skal tages meget overordnet, som der
også stod i artiklen i Sjællands Tidende.
Kortlægningen af de enkelte parceller, der skal kloakeres bliver først udført i forbindelse med en
detaljeret spildevandsplan, der vedtages ca. september-oktober 2005. Derefter vil den komme i
offentlig høring i en 8 ugers periode.
På samme møde oplyste formanden for teknisk udvalg, Bodil Knudsen, at der arbejdes på at få
”Blåt flag” i Næsby Strand til næste år.
Endnu en gang vil jeg minde om vores ordensreglement, som alle har fået på et tidspunkt, og som er
hængt i opslagskasserne. Der bliver stadig slået græs på sene tidspunkter, så vis hensyn til hinanden
og overhold ”slåtiderne”.
Jeg har efter 10 år i bestyrelsen, heraf 6 år som formand, valgt at stoppe nu og lade nye kræfter
komme til.
Så jeg vil hermed takke grundejerne og bestyrelsen for godt samarbejde igennem årene.
Lone Jensen

