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- Jeg vil indlede med at rette en tak til alle der i året har ydet deres bidrag til, at det er 
gået som det er….. 
 

- Tak til aktivitetsudvalget for jeres store arbejde med at tilrettelægge et program. At 
tilslutningen så ikke er som forventet er kun beklageligt. Jeg må nævne, at deltagelsen 
til Teaterforestillingen 27. september udgjorde hele tre personer…. 
 
Beklageligvis måtte den planlagte tur til Flyvestationen aflyses. Dette fordi der er 
kommet ny person til rundvisning, og det skal foregå i dagtimerne. 
 
Den tilslutning der har været  forøger ikke udvalgets lyst til at lave noget for medlem-
merne. Det harmonerer ikke rigtigt med svarene på spørgeskemaerne, som vi kommer 
nærmere ind på… 
  

- Tak til vores Havemand – Bent Jensen – for et stort arbejde for at holde legepladsen. 
  

- Også en tak til alle (leder og deltagere) der har været med til at foreningen var repræ-
senteret med et hold ved det årlige 24 timers løb.  
Dog ville det glæde dem, hvis der var flere som viste sig på holdet, det er en opmunt-
ring for deltagerne. 
 

- Jeg takker kasseren (Frank) for det store arbejde, der er lavet på grundlag af spørge-
skemaerne. 

  
- Er der flere der mener at skulle have en tak, er det hermed gjort. 

 
- Der er også i år lavet kontrakt om snerydning. Jeg må stadig opfordre til, at kommer 

der melding om sne, så skal parkering finde sted i egen indkørsel, eller så langt fra 
fortovskant så rydning kan foregå uhindret. 

 
- Kommunen har været rundt og lagt slidlag på tidlige opgravninger i vejene. 
 
- Der skal gøres noget ved de 6 øer på Gråmejsevej - for kønne er de ikke. Det kommer 

vi nærmere ind på, jf. indkaldelsen. 
 
- På legepladsen skal der også laves noget. Vi mener, der bør være mulighed for at 

kunne gå i læ for vejrliget. Dette vil også blive debatteret ifølge indkaldelsen. 
 
- Så vil jeg takke for fremmødet, håbe vi må få en rolig og veludført generalforsamling. 
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