
Grundejerforeningen Mallinggård - Beretning for det forløbne år 2019/20:
 

Fra april til november har OT-anlæg stået for vedligehold efter vedligeholdesplanen og 
slået græs på vore arealer og der er aftalt en rundering med Bodil fra OT-Anlæg som start 
af den nye sæson.

Forrige vinter blev der sat gang i skovarbejde i Østerskov og i lunden ved Majsvænget 
med henblik på, at få ryddet ud i syge og udgåede træer så de to skovarealer kan klare sig 
selv de næste mange år. Arbejdet blev ikke færdiggjort og det blev aftalt at fortsætte i en 
frostperiode eller en lang tør periode i den følgende vinter. Der har hverken været en 
frostperiode eller en tør periode i sidste vinter eller denne vinter, hvorfor færdiggørelsen af 
skovarbejdet stadig udstår.
Det er dog aftalt at Gert Jacobsen ordner træerne i skovbrynet mod A/B Majsvænget 
snarest muligt inden løvspring, da det er meget påtrængende af hensyn til de tilstødende 
haver.   
  

Fra november til marts har Tue Aagaard stået for snerydning og tømning af 
hundespandene.  Denne vinter har der dog ikke været sne at rydde.

I november blev asfaltskader på Mallinggårdsvej repareret af Colas. Arbejdet blev igangsat 
af grundejerforeningen, men alene betalt af vejfonden som de grundejerforenings- 
medlemmer, der har adresse på Mallinggårdsvej har betalt til. 

Der er her i foråret indgået en aftale med Beder-Malling Jagtforening om at de kvit og frit 
vil regulere rågebestanden i vores del af Østerskov. Jagtforeningen har indgået lignende 
aftaler med de øvrige ejere af Østerskov.    

Med færdiggørelsen og betalingen af skovarbejdet og et historisk højt beløb afsat til 
snerydning var der forudset et træk på kassebeholdningen som dog udeblev.  

Siden Jette Christensen sidste år forlod bestyrelsen har Domi Afdeling 40 ikke været 
repræsenteret. Vi håber at Domi Afdeling 40 finder et medlem til grundejerforeningens 
bestyrelse i det kommende år.
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