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Vores forening er først og fremmest etableret fordi kommunen kræver det så vi selv 

sørger for at vore veje fungerer.  

Og vore veje fungerer fint. For et år siden fik vi udført noget flisearbejde og sammen 

med snerydningen kostede det 33000 kr på vejbudgettet. 

Så vejene er i fin stand, de bedste i området og der er ikke planer eller behov for 

større udgifter her. Snerydningsomkostningerne er mere som vinden blæser, men det 

er min opfattelse at ordningen i dag fungerer fint, så kontingentet på 1200 kr årligt 

forbliver uændret. 

Om 2 år fylder foreningen 50 år. Er der tilstrækkeligt sammenhold til at festligholde 

begivenheden, eller skal det forbigås i tavshed.  

Det bliver noget den ny formand sammen med bestyrelsen må tage op. 

 

Hjertestarter.  

I bestyrelsen har vi drøftet anskaffelse af hjertestarter. Det er naturligvis forbundet 

med en del omkostninger og rent praktiske udfordringer. Omkostningsmæssigt skal 

det kunne hvile i sig selv, hvor skal apparatet være, hvem skal have ansvaret for 

funktionsdygtighed. 

 

Fibernet. 



For et år siden drøftede vi fibernet. Claus og Christian har undersøgt udviklingen i 

vores område. Efter generalforsamlingen får Christan ordet for at delagtiggøre os i 

hvordan mulighederne er netop nu.  

  

Hjemmesiden 

”Sidste udkald” 

De sidste 3-4 år har vi forsøgt at få et mailsystem til foreningens medlemmer. 14 har 

meldt sig til så der er lang vej igen. Da jeg forleden brugte listen til ”Sidste udkald” fik 

jeg 6 henvendelser heraf 3 tilmeldinger og 1 fuldmagt. Gad vide, hvor mange flere vi 

havde været, hvis alle havde været med. 

Apropos tilmeldinger. Formanden bliver faktisk ked af det, når nogen bare melder, at 

det gider man ikke. 

 

Udover referater fra diverse bestyrelsesmøder og generalforsamlinger er der faktisk 

en masse nyttige oplysninger på hjemmesiden. Se selv. 

HUNDEPRUTTER 

Det er naturligvis kun hundeejerne i naboforeningerne der smider hundeposer på 

marken, som Ove og jeg så lejlighedsvis må fjerne. 

  

TAKSIGELSER 

Tak til Ove og Michael for godt bestyrelsesarbejde gennem 10 år og naturligvis til 

Linda og Henriette . 

Salling henholdsvis revision og hjemmeside. 

Vi skylder Melani En særlig tak for dejlig kage sidst vi havde generalforsamling. 



Nu har hun gjort det igen.  

Det er den slags og 

En god bestyrelse der gør formandsjobbet til en fornøjelse. Tak skal i ha 

/Sven 

 

 

 

 

 

 


