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Bestyrelsens beretning for 2015 

 
Først og fremmest velkommen til alle og især til de nye grundejere. Vi håber, at I bliver glade for at bo 

her. 

Endnu et år er gået siden generalforsamlingen i 2015. Vi har været heldige med vinteren, som ikke har 

budt på ret meget sne og frost. Vi har derfor sparet en del på udgiften til snerydning. 

Vi har haft efterårsfællesdag, og i den anledning vil vi gerne rette en stor tak til de fremmødte 

grundejere, der var med til at løse vores fælles opgaver til glæde for alle i foreningen. Desværre må vi 

konstatere, at fremmødet er begrænset. 

Fællesdagene bruges til arbejder på fællesarealerne - altså opgaver, vi alle har et fælles ansvar for. Vi 

har i foreningen tidligere talt om en form for aflønning til de grundejere, der møder op. Købt arbejdskraft 

har også været på tale som supplement til fællesdagene, det vil være kostbart. Under alle 

omstændigheder vil det medføre kontingent forhøjelse. Det opleves som om, at nogen tror, at der 

kommer en "gårdmand" eller en fra bestyrelsen og ordner tingene. Det gør der ikke! 

I den forbindelse gør vi opmærksom på, at bestyrelsen består af frivillige, som varetager de 

overordnede opgaver, som enten er besluttet på generalforsamlingen, eller som opstår hen ad vejen. 

Vi har modtaget henvendelse fra en advokat på vegne af en grundejer, der har klaget over udskiftning 

af et legestativ. Pladsen har til alle tider været udlagt til legeplads med legeredskaber. For god ordens 

skyld nævnes, at kommunen har godkendt udskiftningen af legestativet, og kommunen har afvist 

grundejerens klage. 

Vi har udført og fortsætter med udbedring af kloakkerne. Der mangler nu udbedring af rækkerne 

Bøgesvinget 2-20 og 1-55. Næste omgang iværksættes, når der er økonomi til det. 

Vi har fået ny gartner, som har udført et rigtig godt og flot beskæringsarbejde på området. Der er 

kommet mange positive tilkendegivelser i den anledning. 

Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, skal der vælges 2 nye 

bestyrelsesmedlemmer. Hvis du har tid og lyst, hører vi i bestyrelsen gerne fra dig, så vi samtidig kan 

orientere om, hvad posten indebærer. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


