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Formandens beretning 2008 

 

- Tak til Kaj Jensen for igen i år at stille sig til rådighed som dirigent, så er forsamlingen i 
gode hænder.... 

 
- I året der er gået, har der været forskellige ting, som jeg vil komme nærmere ind på. 
 
- Vi har haft et par reparationer på gaderne: 

o En kloakbrønd er udskiftet ca. kr. 11.000 
o En opgravning p.g.a. rotter (er udført af kommunen). 
 

- Jeg opfordrer til, at I meddeler bestyrelsen, hvis I konstaterer, at der er noget galt på 
vej eller fortov, så bestyrelsen kan bedømme, om det er en reparation her og nu – så 
skaden ikke udvikler sig… 

 
- Med hensyn til gaderne har en repræsentant fra Colas set på revner i asfalten. Vi har 

modtaget et tilbud på revneforsegling på kr. 16.750 + moms. Vi har takket for 
tilbuddet, men vil vente og se, hvordan det arter sig. Nogle revner ændrer sig p.g.a. 
forskellige årstider og vejrlig. 
 

- Der er også for den kommende vinter tegnet kontrakt for rydning af sne på fortov og 
stier. Jeg må i den forbindelse opfordre til, når der er udsigt eller varsel om sne, at der 
så ikke parkeres, så maskinerne ikke kan feje fortovet. 
 

- Tak til aktivitetsudvalget for et stort arbejde med tilrettelæggelse af aktiviteter i 2008. 
Der har været gode og interessante tiltag at være med til. Det vil dog glæde udvalget 
og mig, hvis vi kunne få en større deltagelse – 18-20 personer (gengangere) er ikke 
mange, når vi ved, hvor mange vi er i foreningen. Større tilslutning giver mere glæde 
med arbejdet. 
 

- Som i foregående år var grundejerforeningen også i 2008 repræsenteret med et hold i 
24 timers løbet om Søndersø. Det skal dog nævnes, at der i år kun var tilmeldt 10 
deltagere (skal gerne være det dobbelte). Det er ikke et krav, at der skal løbes, man 
må godt gå turen rundt.  
Ønsker man ikke at deltage, så tag ned og se til deltagerne, evt. hygge sig en times tid 
sammen med dem og grillen… Det er en folkefest…. 
 

- Så har vi legepladsen. Havemanden Bent gør et stort stykke arbejde for at pladsen er 
indbydende (Tak for det), men det kniber børnene at se det. Der er til tider for meget 
slikpapir, coladåser m.v. som ikke er kommet i skraldespanden.  

o Vil I forældre ikke prøve at tale med børnene om ”problemet”…  
o Vi må påregne, at nogle af legeredskaberne snart står for udskiftning.  
o Vi skal have malet i 2009, så hjælp efterlyser vi til den tid ☺  

 
Vi får lavet et skilt, der viser, at det er en privat plads, hvor ophold mellem kl. 22.00 og  
kl. 06.00 ikke er tilladt. 
 

- Til slut en stor tak til bestyrelsen og aktivitetsudvalget for et godt samarbejde. 


