
 

 

Kære medlemmer. 

Så har efteråret vist sin flotte farvepragt i vores dejlige Mariendal havbakker, og den 
kommende vinter banker så småt på med sin begyndende nattefrost, som sætter lidt 
rim på vores græsplæner. 

Sensation på stranden ved badebroen i midten af juli 
Der var politiafspærring i flere timer, 3 brandbiler ankom og satte bomberobotten 
Rullemarie i aktion. Se dramatiske fotos på vores hjemmeside under billedarkiv. 

Badebroen 
Badebroen blev taget ned søndag den 16. september af oldermand Ole Mortensen og 
et hold af brobisser. Efter endt broarbejde havde de en  hyggestund med grillmad og 
øl/vand. Se fotos af dagens arbejde under udvalg  → brolaug → broen op og ned. 

Engen 
Engen blev slået i maj måned, og græsset blev fjernet. Igen i starten af november blev 
engen slået, og græsset blev igen fjernet. Engen bliver næste gang slået i maj 2019. 

Overdrevet, dvs. stykket efter engen mod vandet, blev slået i slutningen af april, hvor 
der var mange hybenbuske. Flere af de gamle rådne træer ved skellet mellem engen 
og overdrevet er blevet fjernet i begyndelsen af november. I løbet af vinteren vil 
engudvalget udfærdige konkrete forslag til vedligeholdelse/beplantning af engen, som 
vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling.  

Skur 
Skuret er blevet malet siden oprydning og udbygning af tag, og inden længe vil der 
blive gravet ud til fliser under grillene og langs med skuret og - måske - vil fliserne 
blive lagt i samme proces  - hvis der er tid til det.  

 



Nyt inventar  
Vi har været så heldige at få indkøbt rigtig gode stole til en rigtig god pris, så med 6 
store borde og 52 stole er der nu mulighed for at leje telt, borde, stole og grill til små 
priser, se under Udvalg → Telt og grill. 

Kommunens område  
Som jeg nævnte i nyhedsbrevet i august, var kommunen begyndt at slå græs m.m., 
men havde stadig et par hængepartier. Efter at have rykket kommunen kom de og 
fjernede de gamle rådne både og pilene i vandhullet. 

Vejene 
Vejret har været med vejlauget. Der har kun været et moderat antal mindre huller på 
vores veje det sidste halve år. Vejlauget holdt en lille lappedag søndag den 7. oktober, 
hvor de lappede huller og mindre skyllerender. I skrivende stund er der indkaldt til 
lille lappedag søndag den 25. november, hvor man vil udbedre huller og  grave ud til 
fliser ved vores skur samt rense vores vejskilte. Senere er det ønsket og planen at 
genopmale dem, så de igen bliver læsbare 

Bestyrelsen opfordrer endnu engang til, at man overholder hastigheden på 20 km for 
at undgå huller og støv. 

Snerydning 
På generalforsamlingen fredag den 1. juni 2018 vedtog generalforsamlingen, at den 
frivillige og selvstændige snekonto blev underlagt grundejerforeningen, og at 
foreningen stod for snerydningen. Vores vejformand Bent Østergaard Olsen, 
Høgevænget 2, har tilbudt at ”stå for” snerydningen, og vejlauget har udarbejdet 
retningslinier for, hvordan og hvornår snerydning etableres, cf. hjemmesiden under 
udvalg → vejlaug → snerydning. 

Hjemmesiden 
Vi kan på hjemmesiden aflæse statistik for brugen af den, og det er dejligt fx at se, at 
så mange besøger vores hjemmeside, således var der i oktober måned 74 besøgende 
på hjemmesiden, som havde været en del rundt på hjemmesiden,  i alt 303 
sidevisninger. Ud af de 74 besøgende var de 54 nye brugere, 

Mobilsendemast 
Arbejdet med at opsætte mobilmasten fortsætter, men i lidt lavt tempo. Der har som 
tidligere nævnt været indsigelser mod mastens placering. Jeg har i sidste uge talt med  



jurist Jens Chr. Nielsen  fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, som ikke har nyt i 
sagen. 

Sommerfest 
Lørdag den 11. august 2018 holdt foreningen sin sommerfest på det grønne område 
ved vores skur, hvor teltet blev sat op, og vores nyindkøbte borde blev anvendt. Det 
var en succes, hyggelig stemning for de 40 fremmødte medlemmer. Fremover vil 
sommerfesten bliv afholdt den 3. lørdag i august (husk at notere det i 
kalenderen) Se fotos og mere under klub Mariendal → arrangementer Klub 
Mariendal. 

Vinsmagning  
Så blev vores  4. vinarrangement  afholdt  i børnehaven med stor succes i Klub 
Mariendals regi fredag den 9. november. Vi anvendte vore egne borde og nyindkøbte 
stole, så alle var yderset tilfredse med god siddekomfort Det var en super hyggelig 
aften med gode historier fra Per, se både fotos og mere om vinaftenen under klub 
Mariendal → arrangementer Klub Mariendal. 

Bestyrelsen har besluttet,  at vinarrangementerne fremover bliver den 1. fredag i 
november. 

Hilsener og tak 
Bestyrelsen ønsker alle sine medlemmer og deres familier en rigtig glædelig  jul samt 
et godt nytår. 

Igen i år takker vi for jeres hjælp og opbakning i forbindelse med de mange opgaver 
og aktiviteter. 

Else M. Skjødt 
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