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Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden ordinær 

Generalforsamling 2019 
Velkommen til vores årlige generalforsamling, Det er i år en meget anderledes 
situation vi står i, dels mødes vi digitalt da Covid 19 restriktionerne gør at vi ikke 

kan samles sammen. Dels er det 2 år siden vi mødets sidst ligeledes fordi GF i 
2020 blev udskudt et par gang hvorfor bestyrelsen til sidst besluttede sig for at 

aflyse generalforsamlingen helt og udsætte den til 2021. 
 

Vi har haft vokseværk i foreningen da der er blevet bygget mange nye huse. Der 
har også været planer i området om at bygge på kommunens grund 68B der har 

været en del debat om for og i mod og mange følelser i projektet fra mange 
grundejere, det har der også været hos os i bestyrelsen som enkelte medlemmer 

af foreningen. Bestyrelsen har taget stilling til området og har forholdt os til den 
faktuelt, hvorfor bestyrelsen har givet indsigelser imod at der i planerne var  
dispenseret for kun at have 1½ p-plads pr bolig, når lokalplanen klart siger at der 

skal være 2, projektet som det så ud ser ud til at være skrinlagt, men der er 
endnu ikke besluttet hvad der skal ske med grunden fra kommunens side, 

bestyrelsen har været i dialog med kommunen om at den ønsker at blive 
inddraget i projektet. 

 
Foreningen har i den forgange tid forsøgt at aktiverer et fritidsudvalg for 

forskønnelse af de grønne områder, der blev indkaldt til en arbejdsdag ved det 
gamle bål sted med henblik på at lave noget pænt i det område, det kom der ikke 

meget respons på, der blev også forsøgt at lave et legepladsudvalg dette kom 
heller ikke videre. Udvalget har derefter ikke været aktivt grundet manglende 

opbakning fra foreningens medlemmer. 
 

Foreningen har en sund økonomi, dette gjorde også at vi i den forgangne periode 
har kunnet, igangsætte en opretning af en del af vores vejnet der fra 

udstykningens begyndelse var forkert udført og som nu hvor der er blevet bygget 
meget har givet problemer, samt opretning af nogle stier og fortov,  
i gennemgangen af regnskabet vil den økonomiske del af det blive behandlet. 

 
Vi har forsøgt at lave nogle tiltage med nogle forbedringer i området, men 

energien har ikke været til stede i foreningen for at gennemføre dette, og det 
sidste års tid har primært bestået af en administrativ styring af foreningen 

 
Vi har i løbet af perioden haft lidt mandefald i bestyrelsen af forskellige årsager, 

og det er ikke lykkedes os at finde nye emner til bestyrelsen. 
Det er derfor også en periode der ender med at vi skal have besat alle posterne i 

bestyrelsen, den nye formand kan regne med at jeg vil, såfremt det er ønsket, 
supporterer og støtte i det omfang der er behov for det, det ved jeg også at 

kassereren og sekretæren vil tilbyde. Under punktet valg til bestyrelsen vil jeg 
motivere yderligere hvorfor jeg trækker mig nu. 

 
På bestyrelsens vegne  
Formanden 


