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Formandens beretning 2019 

Nye beboere/ejere i Uvelse Park 

Velkommen til Birgit og Erik i UP 51. De ønskes velkommen i Uvelse Park. 

Fællesarealerne 

Der blev sidste år indgået en 3 årig aftale for årene 2018, 2019 og 2020 med: JDT Havepleje & Anlæg V/ 
Jørgen Dahl Thomsen 

Vedr. pasning af bede og græsslåning på fællesarealerne samt ukrudtsbekæmpelse langs vejene 
og parkeringsarealerne i Uvelse Park. Pris pr. år 47.000 kr. 

Kørsel i Uvelse Park 

Der bliver fortsat kørt alt for stærkt i Uvelse Park. Grundejere er bekendt med, at højeste hastighed er 20 
km. i timen på området, grundet bl.a. legene børn på vejen. 

Jeg vil endnu engang erindre om at der er højre vigepligt i krydset før udkørsel, sæt farten ned før krydset 
og kør forsigtig frem, ligesom i en rundkørsel. 

Bestyrelsen er ved at undersøge muligheden for ubetinget vigepligt i krydset. 

Legepladsen 

Som aftalt på Generalforsamlingen sidste år, er legepladsen nedtaget. Stor tak til Steen, Flemming, Hans og 
Erling for at nedtage pladsen. Bestyrelsen har undersøgt omkostningen ved at fjerne grus, og den er høj, 
derfor bliver gruset ikke fjernet. 

Udestående fordringer 

Vi har i indeværende år ingen udstående fordringer.  

Grill arrangement 

Der er ikke blevet hold grill arrangement i år, da ingen har meldt sig til at afholde det. Gode forslag 
modtages – og naturligvis hører vi gerne hvis nogle vil være værter for et fælles arrangement. 

Hjemmeside - www.uvelsepark.dk 

Husk at besøge vores hjemmeside. På hjemmesiden er der referater fra Generalforsamlingerne samt 
Årsrapporter og øvrige praktiske oplysninger. 

Bestyrelsen har oprettet en Facebook gruppe ved navn Uvelse Park. Bestyrelsen opfordrer grundejere at 
tilmelde sig Facebook gruppen. 

Ny aftale med YouSee 

Det er nu muligt at have internet uden TV pakke, priser og vilkår i øvrigt uændret. 


