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Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2019 afholdt 3 bestyrelsesmøder samt diverse udvekslinger via 

e-mail. Generalforsamlingen 2019 blev afholdt i Glassalen i Idrætscentret med rimelig deltagelse herunder 

nye beboere i området. Der henvises til referatet fra generalforsamlingen. 

Vi startede året ved at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen havde et ønske om at 

opdatere vedtægterne, så bestyrelsen fremover kan kommunikere elektronisk til medlemmerne og indkalde 

til generalforsamlingen via e-mail. 

Vedligeholdelse af anlæggene i 2019. 
Arbejdet har igen i år været udført af Ole Byrgesen, og bestyrelsen har modtaget tilbud for den kommende 

sæson. 

Vedligeholdelsen har fulgt samme mønster som tidligere år med både det store og det lille anlæg. Dvs. 

græsslåning, beskæringsarbejde, bekæmpelse af bjørneklo, pileurt og hybenrose.  

Der var i 2019 også et fint fremmøde til aktivitetsdagen, hvor der blev beskåret pil, ryddet ukrudt og beskåret 

krattet ved søen. Petanquebanen blev ryddet for ukrudt og legeredskaberne fik træbeskyttelse.  

Vi skal – igen og desværre som sædvanlig - opfordre til, at der ikke efterlades affald – herunder 

hundeefterladenskaber - på arealet. Der er til tider så meget hundelort på arealet, at boldbanen ikke kan 

benyttes med fornøjelse. Samtidig opfordrer vi til, at man tager det affald med, som man måtte finde, når 

man er på arealet. Gartneren er nødt til at fjerne affald inden græsslåning, så plæneklipperen ikke 

beskadiges; det behøver vi ikke at betale ham for! 

Fastelavnsarrangement 
Søndag d. 23. februar afholdes årets fastelavn. Vi håber at se rigtig mange. Sidste år var det et velbesøgt 

arrangement med 40 voksne og tilsvarende antal børn. 

Skt. Hans Bål og sommerfest 
I 2019 afholdt vi atter Sankt Hans, hvor vi startede tidligere end de foregående år for at glæde alle 

børnefamilierne. Ud fra det store fremmøde vil vi i bestyrelsen, fremadrettet fastholde den tidlige start på 

arrangementet. Bestyrelsen vil gerne sige tak til Poul Bach for endnu en glimrende tale.  

Sommerfesten blev afholdt midt august på Fuglesangsvej. Mange medlemmer deltog i arrangementet, og 

der blev leget, grillet og spist til ud på de sene timer.  

En særlig tak skal lyde til Lisette Jespersen, som stod for planlægningen af festen, og til Poul Bach for udlån 

af telt og lys. Vi håber, at mange af beboerne igen vil deltage i dette hyggelige arrangement. 



Hjemmeside og Facebook 
Bestyrelsen gennemførte sidste år et re-design af foreningens hjemmeside, så den er blevet mere moderne 

og brugervenlig. I år har vi løbende tilpasset små ting og vi opfodrer til at kontakte webmaster hvis I opdager 

uhensigtsmæssigheder på siden. 

Foreningens Facebookgruppe bruges efterhånden af flere og flere, og påtænkes at blive brugt mere aktivt af 

bestyrelsen til at komme med uformelle informationer. Alle medlemmer med en Facebookkonto anbefales at 

tilmelde sig gruppen og bruge den aktivt til nabokontakt. Gruppen kan findes ved at søge på ”Kajerødgaard” 

på Facebook. 

Digitalisering 
Bestyrelsen har i de sidste år indsamlet e-mailadresser på næsten alle medlemmer. I år har vi indkaldt til 

generalforsamlingen via e-mail til næsten alle medlemmer. Vi vil gerne påpege, at det stadig er muligt at 

modtage essentiel information på papir, hvis det ikke er muligt at benytte e-mail. Dette aftales på individuel 

basis mellem medlem og bestyrelsen. 

Medlemmer, som endnu ikke har gjort det, opfordres til snarest muligt at aflevere en e-mail adresse.  

Ny Affaldsordning 

Kommunen forventer, at de begynder at opsætte de nye affaldsbeholdere i vores grundejerforening i uge 4 
og forventer, at alle har modtaget beholderne i uge 6. Hver husstand modtager to stk. 240 l beholdere, hver 
inddelt i to rum til sortering af hhv. plast/papir og glas/metal. Herudover kan der tilvælges en beholder til 
sortering af pap. Dvs. i første omgang beholdes de eksisterende skraldestativer, men vi kan forvente en 
udskiftning til nye sorte beholdere i løbet af få år. 
Beholderne skal placeres på egen grund, dog må de på tømmedagen placeres på fortovet. Tømmedagene 
er hver 3. uge for plast/papir, hver 8. uge for glas/metal og hver 4. uge for pap. 
I bilaget kan målene på de nye beholdere ses. 

Der kan læses lidt mere her: https://www.rudersdal.dk/sorter 

Hastighedsmåling på Baunevang og Vestervang 

I løbet af året har der været hastighedsmålinger på Vestervang ud fra nr. 14 og på Baunevang. Begge steder 

er konklusionen, at gennemsnitshastigheden er under på 50 km/t. Derfor har kommunen konkluderet, at der 

ikke umiddelbart er grundlag for etablering af yderligere hastighedsdæmpende tiltag. Men da begge veje er 

skoleveje, vil kommunen stadig have fokus på strækningerne. 

Forbedring af fortov 

I 2020 vil bestyrelsen arbejde for, at kommunen forbedrer vores fortov. Især de veje uden anlagte fortove bør 

forbedres, og her vil vi gå i dialog med kommunen om at etablere et fortov. Hvis ikke det lykkes, vil vi forsøge 

at få kommunen til at lægge nyt grus på i stedet. Dette er især et ønske, da fortovene i dag er svære at 

vedligeholde og snerydde om vinteren.  

Nabohjælp  

Bestyrelsen opfordrer til, at alle tilmelder sig nabohjælp, da det er med til at sikre et trygt lokalmiljø.  

 

Amalie Bjørn Hjernø – Formand 

  



Bilag: Billede af nye affaldsbeholdere. 

 


