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Tøndeslagning i festlokalerne i de gule blokke på Præstevangsvej. Jeg har ladet mig fortælle 
at det var en stor succes. Det er dejligt at der er nogen der holder fast i de traditioner vi har. 
 
Oprydning ude på grønningen – som Kaspar står for at indkalde til.  
 
Arbejdsdagen tidligere på året havde som vanligt god tilslutning fra de primære brugere af fællesarealet - 
børnefamilierne og petanque spillerne :-). Opgaverne som blev løst var: 

• Generel oprydning i papir, plastik, flasker, ødelagt legetøj o. lign. sager  
• Fjernelse af ukrudt på petanquebanen  
• Udskiftning af sandet i bålstedet  
• Fjernelse af sandkasselågene - deres tilstand var direkte farlig. Der er ikke fundet nogen ny løsning 

  
Det var vist her hovedvægten lå - der er ved at være god bund i vedligeholdelsen af fællesarealet pga. den 
faste rutine med årlig dag, hvor oprydning og vedligeholdelse sker. Dagen startede naturligvis 
med medbragt kaffe.  
  
Store kagedag blev afholdt med moderat deltagelse og mange farverige kager – jeg tror at 
temaet var verdens lande!! 
 
Sommerfesten i august var vist en særlig stor succes, har jeg også ladet mig fortælle (vi var 
desværre forhindret i at deltage) - både dag og aften – for små og store. Der var lejet en 
hoppeborg, som især var et hit. Der var lege for børn og voksne – petanque turnering. Og 
traditionen med loppemarked er vendt stærkt tilbage. Men også levende musik om aften var 
rigtigt hyggeligt. Man kan håbe, at det er noget der gentager sig. 
 
Der var containere i foråret og i efteråret – uden problemer, så vidt jeg har forstået. Jeg har 
tidligere sagt, at jeg kun ville annoncere at de kom på årskalenderen, - og så at det kommer 
på vores hjemmeside. Men da det nu er alle, på nær tre, husstande der er på mail, vil jeg 
selvfølgelig også sende en mail rundt. Jeg er for øvrigt glad for at alle, der har mulighed for 
det, nu har sendt mig deres mailadresse.  
 
Jeg vil gerne igen i år, have lov til at rose vores hjemmeside. Den er rigtig fin, - og det er 
blandt andet sjovt og gå ind og se de billeder der er fra de forskellige arrangementer! 
 
 
Der har ikke, så vidt jeg ved, været mange udskiftninger i det forgangne år. Bortset i nr.74, 
der ved jeg ikke rigtigt hvad der sker. Og så hos Jacqueline. Hun var så uheldig, at der gik ild i 
et stykke wienerbrød hun ville varme på en kogeplade. Der opstod brand og efterfølgende 
store røgskader. Hun er flyttet og hendes barnebarn Esben er ved at flytte ind, - sammen med 
Marianne.  
 
”Ved sidste general forsamling blev det aftalt at vi skulle ind rapportere hvis der blev set flere 
rotter i Præstehaven. Der er ingen der har skrevet til mig om rotter, så jeg går ud fra at det 
heldigvis var et forbigående fænomen”. – skrev jeg sidste år!!!  
 



Vi har siden sidste generalforsamling i den grad haft besøg af en rotte. Og det har Morten og 
Birte evt. også, samt en mere som jeg ikke kan huske. Håber det er enlige strejfere! 
 
Jeg kan desuden fortælle, at det har optaget bestyrelsen i år, at der er sat hegn op mod 
gymnasiet, men det kommer vi ind på under punkt.7 
 
Senest er jeg blevet gjort opmærksom på at der har været en del indbrudstyverier i 
området, - i ende rækkehusene. Hos Tina og Steiner, Kasper og Katrine og hos vores naboer i 
de gule. 
 
 
 


