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finn.hove@live.dk

Fra: Mogens Lind [mogelind@gmail.com]
Sendt: 17. april 2017 14:42
Til: Finn Hove
Emne: Re: Nyt fra bestyrelsen

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Hej Finn 
 
Glædelig påske! - eller hvad man nu siger. Og tak for rigtig god kommunikation. 
 
Uden kommunikation intet engagement. Information er ikke nok. Sån't er det, som vi vist har 
snakket om. Selv om høgelsbjergerne kan være lidt svære at få op af sofaen, kan det kun gå 
fremad på den måde, du/I griber det an. Jeg lader mig straks friste af oplægget til at komme med 
input. Eller output, som det måske kan vise sig at være, men i hvert fald fortjener jeres initiativ en 
reaktion. 
 
Hver gang jeg går forbi tennisbanen, tænker jeg på, hvordan den blev til. Hvis vi havde en Jes 
Schramm på bjerget, var der sikkert fortsat liv og glade dage på banen. Jeg mindes, hvordan vi 
skrev os på kalenderen for at være sikre på at få banetid. Den tid er ovre. Den er så også et godt 
eksempel på, at uden ildsjæle slukker ilden. Parcelejernes alder spiller(! - thøhø...) en ikke 
uvæsentlig rolle, for vi står midt i en skiftetid, hvor en meget stor del er - med al respekt - knap så 
atletiske som tilforn, og den nye generation er ikke er kommet på banen i tilstrækkelig grad, om 
man så tør sige. Det er så det, vi skal forholde os til. (Jeg kan huske noget med målgrupper og 
andre fine ting, men det er for besværligt). 
 
Fortiden som tjenestemand fornægter sig ikke, og pensionen har ikke svækket min nærige 
kræmmersjæl. Tværtimod. Jeg tænker med rædsel på, hvordan vi skal klare dagen og vejen, hvis 
kontingentet stiger på grund af tennisbanen. Og forringelsen af huspriserne, hvis fællesudgifterne 
stiger markant...Eller hvad der måtte komme. Tanken om at få professionelle til at rode med 
projektet giver mig gåsehud. 
 
Uanset valg af løsning vil der følge fortsat vedligeholdelse af området med. Derfor ville jeg på 
forhånd udelukke følgende og lignende muligheder: 

• Frugtplantage 
• Legeplads - udviklingen siden 1991, hvor vi flyttede ind har vist, at der ikke konstant er 

børnefamilier nok til at bære en større legeplads 
• Fodboldbane/græsplæne - et kærkomment hundetoilet for nogen... og med prognosen in 

mente vil bare et halvt fodboldhold være utopi 
• Petanque, krolf m.v. - det første har vi forsøgt, det andet tror jeg ikke på 
• o. s. v. 

Min konklusion er, at det er alt for dyrt at omlægge banen til noget, som vi ikke er sikre på vil blive 
brugt, og som vil kræve vedligeholdelse i uhyggelig grad. Mit geniale forslag vil derfor være at 

• bevare tennisbanen ind til unge og friske børnefamilier kan træffe afgørelsen. Hvad 
forstand har vi gamle på fremtidens behov? Måske bliver ønsket at få opsat en storskærm 
og et halvtag, hvor de unge med deres 3D-briller kan opleve alt lige fra megakoncerter til 
Counterstrike turneringer. Hvad ved jeg. 
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Problemet med tennisbanen er, at den ikke bliver brugt. Så gider slet ingen bruge den. Hvis den 
sættes i rimelig stand, hvilket må kunne gøres med lidt frivillig håndkraft og banegrus, vil opgaven 
være at få folk til at benytte den. Hvad med at slå et slag for banen på Høgelshøj? Gad vide om 
der ikke er en tennisspiller i området, som ville ofre et par timer en gang imellem for at vejlede? 
De unge - og de gamle også formentlig - har venner, som skal være velkomne til at benytte 
banen. Jo mere, den bruges, jo lettere er den at holde, vil jeg påstå. 

• eller hvad med at asfaltere banen? Asfalt af god kvalitet, som ikke skal vedligeholdes ud 
over en fejekost? Så kan der løbes på rulleskøjter, spille hockey, køres på skateboard og 
hvad man nu ellers kan finde på. Nu triller børnene rundt i elektriske biler og forbereder sig 
til kørekortet som 4-årige. Man kan også få elektriske go-karts, som kunne blive en dille. 
Droner er den nærmeste fremtids legetøj. De skal have en plan landingsplads - ikke en 
græsplæne. Det bliver spændende at høre alle de gode forslag, som må komme. 

Fremtiden er lige om hjørnet. Bevar tennisbanen lidt endnu. Og det lave kontingent. 
 
 
PS: Er der mon nogen på Høgelsbjerg, som kunne tænke sig at være med til at skyde med bue (og pil...?) 
Jeg overvejer at gå i gang med projektet, men det er sjovere, hvis man er flere. Vores kupererede terræn 
giver gode muligheder uden fare for folk og fæ. Mon der kunne være en bueskytte blandt medlemmerne? 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Mogens Lind 
Høgelsbjerg 15 
6200 Aabenraa 
mob.+45 25781778 
(Lis  +45 40525778) 
mogelind@gmail.com 
 
Den 11. april 2017 kl. 22.17 skrev Finn Hove <finn.hove@live.dk>: 

Kære beboere 

Der har været bestyrelsesmøde, og der ligger nu et resumé på hjemmesiden 

http://hogelsbjerg.dk/nyt%20fra%20bestyrelsen.html 

  

Næste aktivitetsdag 

Der er aktivitetsdag igen d. 30. april kl. 10 til 12. 

  

Følgende opgaver er indtil videre planlagt for dagen: 

•         Tilbageklipning af udhængende træer og buske mod skoven.  

•         Tennisbane klargøres. 
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•         Muldvarpeskud jævnes på områderne. 

•         Fortovsområdet langs stamvejen rengøres. 

•         Området omkring trappen for enden af første stikvej rengøres. 

•         Trapperne ned mod tennisbanen og bålpladsen rengøres. 

•         Tilbageskæring af de selvsåede træer omkring tennisbanen, bålpladsen og hvor ellers nødvendig. 

•         Opsamling af affald på fællesarealer. 

•         Bålplads ordnes, hvis nødvendig 

  

Hvis du synes der mangler noget, så send en mail til finn.hove@live.dk. 

Og hvis du ikke kan komme på selve dagen, men har tid og lyst til give en hånd med før dagen, så går du bare i gang, 

- og sender en mail til finn.hove@live.dk så vi har en vis koordinering på tingene. 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 

  

---- 

Finn Hove  .  Høgelsbjerg 56  .  6200 Aabenraa 

Tel 30 86 30 46  

  

 


