Bestyrelsens beretning 2006
Ja, så er endnu et år gået, og det startede, næsten på dag 1 i det nye år, med et
vandledningsbrud, på Bøgevej, senere kom der et til på Bøgesvinget. Men ellers har
det underjordiske opført sig pænt. Bestyrelsen har dog besluttet at få en konsulent
tilknyttet, som har forstand på kloak og vand ledninger og renovering af disse.
Vi har dog et lille hængeparti nede i 1. række, hvor der er begrundet mistanke om et
vandledningsbrud, men det er ikke lokaliseret endnu.
Medens vi taler om hængepartier, har vi også et ved nr. 8, hvor vi har lovet en
grundejer at få malet P-båse op, men vi har ikke fået fundet ud af, hvor man får fat i
asfaldtmaling, så hvis nogen i grundejerforeningen ved hvor man kan skaffe noget
hvid asfaldtmaling, må de endelig sige til.
Så er der blevet fældet træer i trekanten, og der er genplantet med paradisæbler,
samtidigt blev der planeret og sået græs.
Fællesdagene var også i 2006 godt besøgt, og der blev lavet en del.
Ved efterårsfællesdagen, forsøgte vi, som noget nyt, at servere lidt varm suppe. Det
faldt vist i god jord.
Loppemarkedet blev gennemført, men der var vist desværre ikke så mange købere,
men sælgerne havde vist en hyggelig dag, til trods for vejret.
Angående forslaget fra sidste år om franske altaner på kvistene, og velux´ franske
altanløsning, er der kommet svar fra kommunen (possetivt) og det regner jeg med at
vi får meget mere at vide om, på generalforsamlingen.
Som man kan se, har platanerne på Bøgesvinget kvitteret kraftigt på beskæringen, så
de skal nok beskæres igen til vinter. Grunden til at vi ikke beskar dem i vinter, er at
det er temmelig dyrt, så vi prøver at trække den til hvert andet eller hvert tredje år, alt
afhængigt af, hvor hurtigt de vokser. Men alt andet lige, tror jeg at de fleste syntes at
de er blevet meget pæne.
Dette var så ordene for i år, og jeg håber jeg har fået det hele med, men ellers
suppleres beretningen til generalforsamlingen.
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