
 

Indlæg fra formanden 
Ja, så er der gået over et halvt år, 
siden jeg blev valgt som formand.  
Jeg må siges at være blevet valgt ind 
i et år med mange aktiviteter.  
 
Vi har 3-4 rigtigt store projekter: 
renovering af vore stier, opretning af 
kantstene, total renovering af dræ-
nene og hegnet omkring boldbanen. 
 
Stierne 
Stierne er nu renoveret. Bestyrelsen 
er i skrivende stund i gang med at 
finde en varig, miljøvenlig løsning 
til ukrudtsbekæmpelse.  
 
Til gengæld har jeg en stor opfor-
dring til mange grund/hundeejere. 
De nye flotte stier flyder allerede 
flere steder med hundenes efterla-
denskaber! 
 
Jeg vil så gerne slå et slag for, at 
hundelufterne tager en pose med sig, 
eventuelt snøret omkring hundens 
line, og samler op efter hunden og 
medtager posen med indhold til sin 
affaldsbeholder. Det vil pynte ge-
valdigt på vores stier - og skosåler. 
Jeg er selv hundeejer og har altid 
brugt denne procedure - også på 
træningspladser. 
 
Til stierne generelt må vi godt alle 
tænke os om. ”Cykel-skridspor” og 
hestehove kan stierne ikke lide, da 
de er nyanlagte. Husk det er vores 
alles pengepung, det går ud over. 
 

Vedrørende bommen for enden af 
stien fra Buen til Toftevej, så bliver 
denne sat op ad en professionel, da 
den skal sættes tæt op ad vores an-
tennekabel. 
 
Boldbanen 
Som tidligere beskrevet er drænet i 
boldbanen nu skiftet og virker efter 
hensigten. 
 

Nu mangler vi så hegnet omkring 
boldbanen, inkl. en ny låge i den 
ende, hvor der altid bliver ”lavet hul 
i hegnet”. Reparation koster hver 
gang en stor sum penge, over 2 – 3 
gange er denne låge betalt, tænk lidt 
over dette. 
 
Da vi nu har fået ordnet både bold-
banen og hegnet, skal vi også passe 
på det. Vi skal alle vente med at 
spille på banen til græsset er groet 
fint op. Det bliver formentlig ikke et 
stort problem, da vinteren er på vej.  
Jeg er i øvrigt meget glad for at erfa-
re, at banen bliver flittigt brugt af 
både børn og voksne. 
 
Kantstene 
Opretning af kantstenene er i fuld 
gang. Prioriteten af, hvor de konkret 
skal rettes op, sker efter et praktiske 
skøn i forhold til afledning af regn-
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vand m.v. og altså kun i mindre om-
fang med forskønnelse for øje. 
Det pæneste havde naturligvis været 
at rette samtlige kantstene op til ens 
højde, men det vil koste en formue! 
 
Opretning af kantstene har og vil 
koste en nogen larm fra maskiner. 
Vi skal bare huske, at det giver os et 
betalt arbejde som kommer mange 
grundejere til gode. Vi har, som af-
talt på generalforsamlingen fået/får 
udført 1000 meters kantstensopret-
ning. 
 
Forstående grundejere 
Jeg håber at alle bliver tilfredse, bå-
de med hensyn til kantstensopret-
ning og de øvrige projekter. 
 
Som formand med alle disse projek-
ter har jeg opdaget, at det også kan 
have en omkostning i det daglige.  
 
Til gengæld vil jeg sige, at I indtil 
nu har været nogle meget forstående 
grundejere! Jeg har overvejende fået 
positive og forstående tilkendegivel-
ser om, at vi som bestyrelse gør vo-
res bedste. 
Det er vi selvfølgelig glade for! 
 
Vendepladserne 
Nu jeg har fået adgang til jer, har jeg 
lige et par ting mere. 
 
Endnu engang en henstilling til at 
vores vendepladser kun bliver brugt 
til det, de er tænkt til, og ikke parke- 
 

 
ring, hensætning af trailere eller an-
det – husk det nu! 
 
Legepladsen 
Jeg har som noget af det sidste en 
lille opfordring til ildsjæle omkring 
legepladsen.  
Er der nogle der har lyst til at være 
med i et lille legepladsudvalg om-
kring vedligeholdelse og renovering 
af legepladsen sammen med besty-
relsesmedlem: Jan Scheuer? 
 
Hvis du er en af disse så kontakt Jan 
Scheuer – se vores hjemmeside: 
www.klempegaarden.dk. 
 
Bålpladsen 
Til slut vil jeg nævne, at bålet på 
vores bålplads nu endelig er blevet 
brændt af af bestyrelsen. Vi beklager 
stadig ikke at kunne holde Skt. Hans 
Bål i år. Vi vil stadig huske på, at 
alle, og ikke mindst børnene, har 
noget til gode. Det skal de nok få til 
fastelavn næste år. 
 
HUSK: der må ikke lægges mere 
brænde på bålet! 
 
Med venlig hilsen 
Susan Ø. Pedersen 

Læserbrev: 
Nu da det er blevet efterår, vil jeg 
gerne bringe en opfordring til, at 
folk får tjekket deres billygter. Der 
er en del her i området, der kører 
med lygtefejl.  
 
På samme måde med cyklisterne: få 
cykellys på og tjekket batterierne 
både for og 
bag.  
 
Derudover 
en opfor-
dring til at 
alle husker 
reflekser, både de løbende og de 
gående og også gerne til hundene. 
Sæt reflekserne længere nede ad 
tøjet, så bilister, knallerter og cykli-
ster kan opdage den, der har dem på. 
 
Nu kommer så også den tid hvor det 
bliver koldt om morgenen, men det 
betyder jo ikke, at bilerne skal stå i 
tomgang i op til 25 min, som der er 
en del der har for vane her på vores 
veje. 
 
mvh 
John de la Bruyère Vincent 
Kl.110 

Vil du have flere nyheder, meddelelser fra bestyrelsen, læse referatet fra 
bestyrelsesmøder m.v., så gå ind på grundejerforeningens hjemmeside: 
www.klempegaarden.dk.  
 
Her kan du også bede om at få direkte besked, når siden er opdateret. 

Bestyrelsen 
 
Formand:    
Susan Pedersen 
Klempegårdsvej 20 
tlf. 22 58 14 79 
(Festudvalg og pumpen) 
 
Næstformand:   
Betina Gross 
Klempegårdsvej 38 
tlf. 20 64 49 97 
(Festudvalg) 
 
Kasserer: 
Erik Swiatek 
Klempegårdsvej 96  
tlf. 57 52 74 62 
(Stierne, grønne områder) 
 
Sekretær:   
Preben Moliin 
Klempegårdsvej 124 
tlf. 57 52 22 26 
(Klempeposten, hjemmesiden, 
snerydning) 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Jan Scheuer 
Klempegårdsvej 93 
tlf. 57 52 77 10 
(Grønne områder, stierne, sne-
rydning, legepladsudvalg) 
 
 
Problemer med antennen: 
Så kontakt Køge Elforsyning. 
 
Åbningstider: 
man-tors: 7-15.30 
fredag:  7-12 
Tlf.:  56 67 64 00 
Vagttlf.:  56 65 02 98 

 


