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NYHEDSBREV 6-2021 – december 2021.  

 
 
De 3 lokalplanforslag  Lokalplanerne for vores område er nu vedtaget af kommunalbe-

styrelsen. Vi havde håbet på mere dialog med kommunen omkring 

indholdet, og mere lydhørhed over for vores kommentarer.  

Vi sendte 3 meget omfattende og detaljerede høringssvar, ligesom 

vi fulgte op med brev til alle kommunalbestyrelsens medlemmer 

inden vedtagelsen af lokalplanerne, idet vi i forvaltningens indstil-

ling til politisk vedtagelse kunne se, at vores bemærkninger ikke 

havde givet anledning til nævneværdige ændringer.  

Selvom vores bemærkninger kort blev noteret, blev alle 3 lokalpla-

ner vedtaget uden ændringer i forhold til det forvaltningen havde 

indstillet.  

Bestyrelsen vil følge op med fortsat dialog med forvaltningen når vi 

har haft lejlighed til at gennemgå de vedtagne lokalplaner, der er 

offentliggjort på kommunens hjemmeside den 20. december 2021, 

for bl.a. at se, om kortbilag m.m. er blevet rettet med de mangler 

og unøjagtigheder, som vi har påpeget. 

De vedtagne lokalplaner er indsat på hjemmesiden, under gæl-

dende lokalplaner, her. 

 

  

Generalforsamling Der afholdes generalforsamling lørdag 23. april 2022 kl. 10.00 i 

Mønshallerne. 

 

  

Hjertestartere Der er, ved et privat initiativ, blevet opsat hjertestartere på Bønder-

nes og Husmændenes Vej. 

Initiativtagerne, som er lykkedes med at tilvejebringe de økonomi-

ske midler til opsætningen ved indsamling og sponsorater, har an-

modet bestyrelsen af ULG om at lade grundejerforeningen over-

tage de to hjertestartere og fremadrettet stå for driften af disse. 

Uagtet bestyrelsen har stor sympati for opsættelse af hjertestar-

tere, har den på bestyrelsesmøde d. 26. november 2021 besluttet 

at afslå anmodningen, men hilser det velkomment, at medlem-

merne påtager sig sådanne opgaver og besluttede derfor at yde et 

driftstilskud på 500,- kr årligt pr. hjertestarter. 

Ved eventuelle lignende projekter i fremtiden, vil ULG´s deltagelse 

heri være afhængig af bestyrelsens inddragelse i projektet fra start 

af. 
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Hjemmesiden Hjemmesiden er opdateret med: 

- Generalforsamling 2022 

- Vedtagne lokalplaner 

  
 

Glædelig jul og godt nytår. 

 

 

…. 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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