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Tandsbusk d.10. oktober 2017 
 

Året 2016 og 2017 har bestyrelsen været lidt i ”arbejdstøjet”, vi nåede lige inden 
sommerferien for alvor gik igang at få opsat ”Nabohjælp” skilte ved alle indgående stier og 
veje til Tandsbusk. 
Skiltene kan nok ikke allene holde indbrudstyvene væk fra vores område, men det sender 
dog et signal om at vi holder øje med hinnandens huse i Tandsbusk. 
Bestyrelsen vil dog igen opfordrer alle beboer i Tandsbusk til at tilmelde sig Nabohjælp som 
vil give en ekstra sikkerhed for at undgå indbrud. Adressen på nettet er: nabohjælp.dk   
 
Vi har holdet nogle bestyrelsesmøder over året hvor vi bl.a. har drøftet muligheder for at få 
oprettet legepladsen og  i hvilken omfang den skal bygges. 
For at skaffe en del af pengene til legepladsen er vi igang med at få alle muligheder afprøvet 
hos virksomheder osv., men vi må erkende at det er svært at skaffe penge ad denne vej.  
Da ønsket om en legeplads i Tandsbusk er besluttet, så vil bestyrelsen prøve om det er 
muligt at forhøje kontingentet midlertidigt, således at legepladsen kan realiseres inden for 
1-2 år. 
 
Plæneklipperen som Flemming brugte til at holde græsset nede med på vores fællesarealer 
og legepladsen måtte lade livet midt på sommeren, så der er indkøbt en ny plæneklipper så 
græsset stadigvæk kan holdes pænt og nyslået. 
 
Juletræsfesten blev igen traditionen tro afholdt med tænding af juletræet og et par 
hyggelige julesange og efterfølgende hygge med sodavand, gløgg, æbleskiver og en pose 
slik til børnene. Igen i år gav Jonna og Ole Rasmussen os husly i sin carport! ☺ 
 
D. 9. september afholdte vi 40 års jubilæumsfest i to party telte som vi havde lånt af Jonna 
og Ole Rasmussen samt fra Business College Syd i Mommark igennem Martin Nielsen. 
Dagen startede ellers i store regnbyger, men heldigvis klarede det op til aften, da vi skulle 
igang med at grille. 
På trods af vejret havde vi en rigtig hyggelig eftermiddag og aften hvor bl.a. Gerhard 
Christiansen havde medbragt et fotoalbum med billeder fra helt tilbage hvor Tandsbusk 
startede med de første huse. 
 
Jeg vil gerne afslutte årsberetningen med tak til alle medlemmer for året 2016/17 og håber 
at bestyrelsen fortsat vil have den store opbakning til sammen med jer alle at udvikle vores 
område TANDSBUSK! 
 
Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen Tandsbusk 
Jørn Toft Hansen 


