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Formandens beretning på generalforsamlingen den 25. april 2015 

 

Det har været et roligt år i vores forening. 

Vi har oplevet nogle storme, men det har været dem som kommer fra vejrguderne, og jeg kan blot henstille 

til hver enkelt at holde øje med om der er træer, som står for fald. 

Nu er der jo ikke længere risiko for at de tager lysnettet med i faldet. 

Bestyrelsen har været i kontakt med kommunen et par gange i forbindelse med etableringen af det nye 

lysnet. Der var en del henvendelser lige efter etableringen og Ove og jeg var rundt og notere hvad der 

skulle efterrepareres og justeres. Lad os slå fast. Vi har ingen indflydelse på , hvordan masterne placeres. 

Men vi skal være opmærksomme på, om retablering er lavet ordentligt, for det er os der hænger på 

regningen hvis det viser sig, at retableringen ikke er lavet ordentligt og der kommer vejskader. 

Ellers har vore veje det udmærket og der er ikke udsigt til vejomkostninger i de næste mange år. 

Foreningens lokale indsatsstyrke sørgede for nedtagning og rengøring af ”legende” skiltet, og det er også på 

plads igen. 

I den forbindelse skal jeg komme med den sædvanlige henstilling om at vi husker at der er børn på vore 

veje og at bilisterne træder så let på speederen som muligt. I det forløbne år har formanden ikke været 

rundt med pegefingeren. 

Snerydningen, som jo også hører under vejrguderne, er vores væsentligste udgift. Vi har en fornuftig aftale 

med Søren og han er i hvert fald ikke blevet fed af den i den forløbne vintersæson. Som det også fremgår af 

regnskabet har omkostningerne til snerydning været i den lave ende. 

Så vidt vides har der ikke været indbrud i det forløbne år. 

Jeg henstiller til alle om agtpågivenhed når ukendte biler står parkeret eller der er personer der viser vores 

område særlig opmærksomhed. 

Og så er vi selvfølgelig opmærksomme på, hvad der kommer af nye sikringsmuligheder. 

I den forbindelse er det vigtigt at vi snakker sammen, komme hinanden ved som det hedder. 

Et lille vink, et muntert hej eller bare et smil koster intet, men kan være guld værd, ja for nogen kan det 

redde hele dagen. 

Bestyrelsen undersøger pt muligheden for en enklere form for kontingentopkrævning . 

I kender det sikkert når I modtager elektronisk opkrævning. 



Men ud fra det fremlagte budget, som I sikkert alle har studeret på hjemmesiden foreslår bestyrelsen 

uændret kontingent 1200 kr  

 

Til slut 

Jeg har sagt det før jeg siger det igen. Det er en dejlig forening at være formand for, også takket være en 

inspirerende og arbejdsom bestyrelse, 

 

Tak for ordet 

 

 

 

 

 

 

 

 


