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Hjemmesiden Hvor mange af Jer ser bestyrelsesreferater på vores hjemmeside. Hvis ja, så kender Du allerede 

indholdet af dette referat. Der har været 3 bestyrelsesmøder og referat ligger som sagt på 

hjemmesiden.Referat af generalforsamlingen lægges også på hjemmesiden, og hvis du er tilmeldt foreningens 

mailliste, får du referatet direkte på din e-mail adresse 

Vejene. På sidste års generalforsamling udtryktes ønske om at få rettet op på nogle fliser. Dette arbejde blev 

udført. For mig at se er vejene i foreningen absolut blandt de bedste i området, og jeg tror ikke der bliver brug 

for investeringer i vejene de næste par år. Budgettet for 2016 fastholder kontingentet på 1200 kr. Men vi 

klager til til kommunen over renoveringen efter de seneste lysnetarbejder. 

Men vi slipper næppe for opgravninger og deraf følgende gener. Der er planer om at fjernvarmeværket vil 

udvide sine aktiviteter og vores område indgår i disse planer. Værket vil indkalde til et orienterende møde i 

løbet af efteråret. 

Snerydning Et af de store omkostninger. Det er min opfattelse at ordningen fungerer til medlemmernes 

tilfredshed. At der så er medlemmer der smider de opkastede snedynger ud på kørebanen er en anden sag. I 

tø/frost situationer har det medført ekstraordinære glidebaner. Tænk lige over det. 

Biltrafik Jeg påtog mig for adskillige år siden at uddele reprimander, hvis nogen kørte uhensigtsmæssigt. Der 

har ikke været nogen påtale i det forløbne år. Derimod har der været klage over parkering ved krydset 

Rosenbakkevej/Rosenlundvej. Der blev rettet henvendelse til bilens ejer og det er min opfattelse, at det havde 

virkning. 

Men jeg mener ikke det er en formands- eller bestyrelsesopgave at melde foreningens medlemmer til 

myndighederne. 

Vejfest På sidste generalforsamling blev der taget initiativ til genoplivning af vejfest. Det etablerede udvalg 

gjorde en forrygende indsats og billederne på årets generalforsamlings indbydelse afspejler successen. 

Det er bestyrelsens holdning, at vejfester hviler i sig selv. 

Teltet Vejrguderne tillod ikke teltopstilling i dag. Men vi må have det tjekket snarest. Der er nogen stropper der 

skal fornyes så vidt jeg har forstået. Men det er selvfølgelig også et spørgsmål om der stadig er interesse for at 

vi skal have eget telt. 

Kloak rensning. Vore redskaber savner nyt hjem. Hvem har plads. 

Charlotte ønsker at udtræde af bestyrelsen. Tak til dig Charlotte for inspirerende samarbejde og tak til hele 

bestyrelsen for godt arbejde. 


