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Efter generalforsamlingens vedtagelse af bestyrelsens fremlagte forslag om, at vejene skulle have 
en grundig overhaling efter flere års forsømmelse, har bestyrelsens arbejde i meget høj grad været 
præget af dette. 
Inden arbejdet med asfaltering og udbedring af vejskader kunne påbegyndes, skulle eksisterende 
dræn først være i orden. Det viste sig hurtigt, at flere af rørene var meget medtaget og nogle direkte 
ødelagt af trærødder. Derfor var det nødvendigt at fælde en del træer for at rødderne ikke skulle 
ødelægge de nye rør. Andre steder var det nødvendigt at nedgrave faskiner. Det var således, at 
bestyrelsen havde hyret en forstmand, som sammen med et bestyrelsesmedlem gennemgik samtlige 
af foreningens træer. De fandt, at en del birketræer var rådnet i stammen grundet forkert beskæring. 
Derfor skal al beskæring af foreningens træer fremover beskæres af en fagmand og ikke af 
privatpersoner. 
 
Herefter gik arbejdet i gang med selve vedligeholdelsen af vejnettet. Vejene skulle renses for 
diverse snavs og løs asfalt ligesom rabatten skulle renses for græs i en afstand af 50 cm. fra vejkant. 
Under dette arbejde blev det meste af underlaget på to vænger på Skovduevej fjernet. Det var derfor 
nødvendigt at udlægge et underlag.  
Dette var ikke med i bestyrelsens beregning af de samlede udgifter til hele projektet. Det var derfor 
nødvendigt at låne yderligere kr. 500.000,00. Vi fik dette tillægslån på samme lave rente som 
hovedlånet og kan derfor beholde samme årlige ydelse. (se tidligere udsendt skrivelse). 
 
I skrivende stund mangler chikanerne at blive etableret. Dette forventes afsluttet inden 
generalforsamlingen. Vi kan dog allerede nu se, at de hævede flader i vejkrydsene har nedsat 
hastigheden på Fuglevangen. Så nu mangler bare den højre vigepligt at blive respekteret. 
 
Sideløbende med dette meget store projekt, er der foretaget oprydning og dræning af arealet for 
enden af Fuglevangen, således at det er muligt at gå tørskoet til det grønne område.  
Ligeledes er de fleste af de grønne vigepladser blevet renoveret og enkelte drænet. 
 
Vejbelysningen er overtaget af Gribskov kommune, d.v.s at den fremtidige drift betales af 
kommunen. 
 
For at fuldende helhedsindtrykket af hele vores område har bestyrelsen i få tilfælde anmodet 
grundejere om at flytte skraldeposestativ ind bag egen skellinie eller få ryddet op i carport eller 
indkørsel. 
 
Bestyrelsen har med tilfredshed bemærket, at adskillige grundejere har beskåret og klippet 
bevoksningen i skel. Dog mangler stadig enkelte at beskære ud mod marken mod syd. Ligeledes 
kunne en del hjørnegrunde trænge til en kraftig beskæring af hensyn til oversigten i kryds. 
 
Grundet det meget fugtige vejr i sommerperioden har græsslåningen ikke været optimal, dette har 
haft stor indflydelse på mælkebøttebestanden langs Fuglevangen, som derfor har set noget 
grimmere ud end ønsket. Dette håber vi vil ændres til det bedre fremover. 
 
Det er bestyrelsens mål at udlægge nyt grus på gangstierne til stranden inden sommerferien. 


