
Formandens beretning  generalforsamling 26042014 

 

For bestyrelsen har 2013-14 været et roligt år. 

 

Der har været 3 bestyrelsesmøder 

 

Det undrer mig at så få har tilmeldt sig Røg-møg varselsordningen 

som vi sidste år fik aftalt med Stenlien. 

Det kan stadig gøres ved at tilmelde sig adresselisten på 

hjemmesiden 

 

 

Og heller ikke teltudlejningen har oplevet den store interesse.  

 

Ved generalforsamlingen sidste år kunne alle ved selvsyn se teltet 

fint rejst og i fejlfri stand. Da det ikke har været i brug siden 

Kan jeg love, at det stadig er toptunet. (jeg var selv med til at 

pakke sammen)Udførlig brugsanvisning på vores hjemmeside 

 

Vore veje er i Fin stand  

Fliserne ligger smukkere end noget andet sted i vort område og 

asfalten med de smukke linier holder nemt de næste 10 år. 

Vores største udgift er egentlig snerydnings omkostning og det er 

nok en snerig vinter, der kan nødvendiggøre en 

kontingentjustering. 

For næste år fastholder vi kontingentet. 

 

Der har været en enkelt "hastighedsklage,", som gav anledning til 

den sædvanlige "Formandsreprimande". 

 

Vi har haft voldsomme storme med træfald i vore haver, hvor det 

gode naboskab har stået sin prøve, men det har ikke medført et 

eneste forslag til Årets Rose. 

 

Tyverierne i vort område fortsætter. Tyvene tror åbenbart der 

stadig er noget at hente. Det er der jo nogen steder.  

Jeg kan kun opfordre til den største årvågenhed evt. bruge mobilen 

til at fotografere mistænkelige biler m.v. 

 

Af de mere sørgmuntre udfordringer skal nævnes 

 

E-post 

 

Jo vi har jo det lille vejstykke ved Rosenstien/Rosenlundvej et 

slags ingenmandsland. 

Det er værdisat til 000 

Og det skal kommunen jo oplyse os om,  

Og det kan kommunen ikke, hvis ikke vi har en e-postkasse 

 



Gebyr fra ejemdomsmægler 

Undertiden henvender ejendomsmæglere sig til formanden for at 

hente oplysninger om dette og hint. Så kommer der et skema, som de 

gerne vil have udfyldt. 

Men alle oplysninger kan findes på vores hjemme side, som jeg 

henviser til. 

Pudsigt at de alle har haft mit tlf. nr. fra samme hjemmeside. 

Men de vil da gerne betale mig(Foreningen) for at udfylde skemaet. 

Omkostningerne bliver jo bare pålagt deres kunde. 

I bestyrelsen er vi enige om at vi henviser til hjemmesiden, så 

evt. nye eller tidligere medlemmer ikke belastes med omkostninger 

herfra. 

 

Tak for ordet 

 

 

 

 


