Velkommen til denne afrunding af året i grundejerforeningen Henrikshave. I årets løb er vi
mange, som har kunne nyde vores dejlige område, hvor der stort set altid er rolige og trykke
rammer for at nyde det gode liv, med mindre vi bliver lidt forstyrret af en flyttebil, som kører
af sted med minder fra tiden i vores have, eller endnu en flyttebil, som kommer læsset med
forventninger og nye drømme.
I årets løb har bestyrelsen igen haft til opgave at bevare, beskære, slå eller rydde på vores
fælles arealer. Vi har forsøgt at imødekomme de fremførte ønsker fra medlemmerne, og
ligeledes har bestyrelsen gennemført en række tiltag.
Således er færdiggørelsen af det forgående års store initiativ med fældning mod Fagerdalen
nu tilendebragt (i hvert fald for en tid) da den høje og skyggende eg udfor HH41blev lagt ned,
og ligeledes blev der foretaget et radikalt men nødvendigt indgreb mod brombærkrattet udfor
HH35, hvor vi nu venter på, at dette års rodskud fra de øvrige træer og buske vil dække for
det indkig, som p.t. står tilbage. Endelig blev der på dette stræk etableret et 20 m langt
fodhegn hen mod ”Højen”, hvilket var tænkt, dels som en fin afgrænsning af vores område,
dels som en markør for ”Ko-stiens ophør”, således at en gang- eller cykelsti ikke etableres
yderligere på vores græsplæne. Fodhegnet har desværre været udsat for hærværk
gentagende gange, hvorfor en alternativ løsning beklageligvis bør findes i det nye år.
Med ønsket om et mere let og balanceret indtryk, blev de store og lavt hængende grene på ”
Højen” mod vejsiden beskåret. Ligeledes var det her hensigten, at opnå en dybdeeffekt mod
skoven, specielt til gavn for rækken liggende overfor.
Med sigtet på ”lys og luft” til de nye beboere i HH23, blev de mange træer på fællesarealet
tilladt tyndet på en måde, så rækken overfor fortsat skulle kunne opleve en grøn kulisse som
baggrund for deres udsigt. HH23 og grundejerforeningen har delt omkostningerne til arbejdet
forbundet hermed.
På det store fællesareal havde beplantningen udfor hhv. HH52 og HH54 igennem de seneste
år vokset sig betragtelig stor, hvorfor der med beboeres forståelse blev gennemgribende
ryddet . Formålet var reetableringen af det meget lange og til dels åbne indtryk, som forløbet
helt fra HH36 til HH54 skal danne i forhold til de oprindelige planer for området. Den enlige
poppel udfor HH50 blev med samme begrundelse derfor også fældet.
Skrænten ud for HH45 mod Fagerparken blev i samarbejde med grundejerforeningen dér
også beskåret og ryddet i lighed med renoveringen foretaget for et par år siden på den øvrige
del af skråningen. Et helhedsindtryk ønskedes også sikret her.
Herudover har græsslåning og pleje af plæner, beskæring af busketter og buske samt div.
oprydningsarbejder fulgt tidligere års høje standard, hvor 2015 dog har været kendetegnet
ved meget nedbør og dermed meget vækst og ved, med en lang græsslåningssæson og meget
grenafklip til følge.

Vi er blevet overrasket over og har ikke kunne forudsige de ekstra udfordringer og
omkostninger, som de to storme i hhv. november og december medførte i form af brækkede
grene, hvor specielt fyrrertræerne måtte holde for. Det atypiske snefald i november med ”
tung” sne var ligeledes hårdt for træerne, igen med afbrækkede grene fra de store fyrretræer
på fællesarealet. Vores gartner har dog forsikret, at såvel træer som areal har tålt forholdene.
Konkluderende for fællesarealerne finder bestyrelsen disse i generel god stand, men med et
fortsat behov for projektering af beskæringsarbejder specielt mod vores naboskæl.

Kommunikation
Bestyrelse har bestræbt sig på at være åben og kommunikativ i vores form, og vi håber , at det
har været til gavn og nytte med vores brug af hjemmesiden, referater hvilket som noget nyt i
Opfordringer:
-

Kør forsvarligt i området, der er kommet rigtig mange helt små børn til på det seneste,
som skal lære at navigere i trafikken. Specielt svingene er farlige. Oplys også jeres
besøgene, håndværkere o.a. tænke sig om!

-

Plænerne kan og skal benyttes til fornøjelse, men her er absolut ingen færdsel i bil er
tilladt. Hvis behov alligevel, så skal der lægges kørerplader ud og bestyrelsen skal
orienteret forud. (Husk parkering på plænerne er helle ikke tilladt)

-

OBS: Brændeovnene/pejsene kan ose ved vindstille og fugtigt vejr, venligst tænd op
med omtanke, og orienter dig gerne i forhold til de eventuelle gener det kan medføre.

Afslutningsvis vil jeg til den øvrige bestyrelse rette en tak for et stort engagement igennem
hele året. Arbejdet har været kendetegnet af mange gode drøftelser, altid med den hensigt at
forskønne området og tilsikre at alle kan få de bedste oplevelse i forhold til det tvungne
medlemskab af vores forening. Det var således også på jeres initiativ, at vi fik indstiftet en ny
tradition med juletræ på fællesarealet, tak for det (2016-bestyrelsen har dog en opgave med
at få bardunerne gjort mindre synlige :-) )

