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Forsidebilledet. 
I sidste Mosenyt var vi lidt tidligt ude og afmeldte 
næsten vinteren. Så denne udgaves forsidebillede er 

taget indendørs, og viser glade børn og tilskuere til vores 
traditionelle Fastelavn, som var flittigt besøgt. 

 
Kalenderen. 
Flisning af grene fra fældning: den 3. og 4. april. 
Kontakt formanden hvis du har tid til at hjælpe. 
Aflæsning af varme: 3. april fra kl. 16:30. 

Oprydningsdag: lørdag den 6. april kl. 10 
Ekstraordinær generalforsamling: tirsdag den 7. maj kl. 18 
Oprydningsdag: lørdag den 15. juni kl. 10  
Oprydningsdag og sommerfest lørdag den 31. august. 

 
Vandforbruget. 
Vi har i 2012 forbrugt 2847 m3 vand. Fordelingen på 
de enkelte husstande er baseret på den af 
grundejerforeningens generalforsamling godkendte 

model, og fremgår af vandregnskabet på 
grundejerforeningens hjemmeside. Fordelingen er 
indberettet til vandværket og vil danne grundlag for 
kommunens opkrævning af vand- og vandafledningsafgift. 
Forbruget har i 2012 været 194 m3 mindre end foregående 
år, hvilket svarer til en besparelse på 6,4 %. 

 

Træfældning på de fredede områder 
I henhold til fredningsdeklarationen må vi ikke på 
egen hånd fælde træer på de fredede arealer. Vi må 

dog fjerne væltede træer der ligger ind over ‘vores’ områder 
eller over stierne i skoven. Andre træer skal blive liggende af 
hensyn til dyrelivet. I forbindelse med pleje af mosen skal der 
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der tyndes ud i træerne. Det er kommunen, der beslutter 
hvilke træer der må fældes. Bestyrelsen vil fremover én gang 
årligt sammen med kommunen få udpeget, hvilke træer der 
må fældes. Al træfældning skal koordineres af formanden. 

 
Mail-konti 
Vi vil gerne have mulighed for at sende diverse 
informationer via mail. I bedes derfor sikre, at jeres 
mail-konto fungerer (at den ikke er overfyldt). 

 

Analyse af varmetab 
Bestyrelsen har arbejdet videre med idéen om 
efterisolering af varmerørene i ingeniørgangen. Vi 
mener, at det kræver en bredere analyse af 

distributionstabet, og har indhentet et tilbud fra et 
rådgivende ingeniørfirma. Tilbudet vil blive præsenteret på 
en ekstraordinær generalforsamling den 7. maj, hvor der skal 
stemmes om vi skal gennemføre analysen. 

 
Hulrumsisolering 
Der er 10 huse som har meldt sig til at få lavet 
hulrumsisolering for at opnå besparelse på 
varmeregnskabet. Skulle der være flere så kan 

formanden stadig kontaktes. Prisen kom ned med 15% da 
over 5 huse har valgt at deltage. Vi forventer at det er muigt 
at få fredrag for arbejdslønnen på selvangivelsen.  

 
Foråret på vej 
Ellers vil vi blot ønske God Påske og så glæder vi 
os til at se mange aktive på Oprydningsdagen så vi 
sammen kan byde foråret velkommen.  


