
Grundejerforeningen Bakkegården …………………………………………………….................... fmd.  Frede H. Jensen 

 

Formandens beretning 2010 

 

- Jeg vil starte med at meddele, at jeg desværre har nået en alder og et helbred, der forhindrer mig i at 

fortsætte med samme aktivitet som jeg skulle og ville, men jeg løber ikke i utide… 

 

- Hvad er der så at berette om. Først vil jeg takke aktivitetsudvalget, for det I har lavet i år. Det var 

interessante tiltag, der var tilrettelagt. Vi ser dog gerne flere deltagere, så det ikke bærer præg af 

Tordenskjolds Soldater, men tak til alle der har deltaget. 

 

- Tak til alle der aktivt deltog i 24 timersløbet, en stor tak til sponsor og til de der foranstalter, der bliver 

dannet hold m.v. 

 

- Vi har alle mærket den lange vinter med masser af sne i en lang periode, men vi kom igennem den - 

for nogle med besvær. Lad os ikke håbe, det gentager sig. Når sådan noget sker, må vi være tål-

modige. 

 

- Som vedtaget på sidste generalforsamling skulle der skaffes læ på legepladsen. Det er udført ved 

opsættelse af et hus, så håber vi, det bliver brugt og behandlet ordentligt. 

 

- Vi må se frem mod, at der skal gøres noget ved det store hegn ud mod stien – tyndes ud og skæres 

ned. Det er blevet, så havemanden ikke kan klare det med almindelige hjælpemidler. 

Vi mener i bestyrelsen, vi selv kan udføre det med leje af maskine. Vi må bede om velvillig assis-

tance, når det skal udføres. 

 

- Som det kan ses, er de 6 øer levet renset og nyplantet. Så må vi se, om vi kan holde dem i ordentlig 

stand. 

 

- Vi har igen i år måtte have udgifter til defekt brønd til overfladevand. Det er, hvad der kan ske med 

de mængder, vi var udsat for. 

 

- Så lykkedes det at få lys på Rørsangerstien. 

 

- 31. august 2012 bliver foreningen 40 år som skal fejres. Det kommer vi nærmere ind på i løbet af 

aftenen. 

 

- Endelig en tak til bestyrelsesmedlemmerne for et godt og loyalt samarbejde. 

 

Tak til alle fremmødte, må vi få en god generalforsamling ! 
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