
Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden 
ordinær Generalforsamling 2021 

 

Velkommen igen til vores årlige generalforsamling, det er dejligt, at vi kan 
samles fysisk igen, efter et par år under restriktioner.  I år er det ligeledes 
første år med en hel ny bestyrelse, der har brugt tid på at finde hinanden 
og finde ud af hvad det vil sige, at sidde i en bestyrelse. 

 

Efter sidste Generalforsamling, blev 5 personer valgt, til i samarbejde 
med den afgående bestyrelse, at etablere en arbejdsdygtig bestyrelse, 
inden for en periode på 3 måneder. Med den afgående formand og 
kassere som administrative bestyrelse, indtil den nye bestyrelse var 
selvkørende. 

 

Vi fik konstitueret bestyrelsen, med mig som i jo kan se, som formand. En 
rolle der er ganske uvant for mig, som jeg skal lære at navigerer i. En 
kasser og en sekretær.  

Efter lidt startvanskeligheder og 2 udtrædelser, af de oprindelige 5, er 
Mie trådt ind i Bestyrelsen igen, som kasser, og Kenni er på side linjen 
igen. Så igen i år skal der vælges personer ind i bestyrelsen. 

 Det håber jeg sker, så foreningen selv, kan administrere foreningens 
forretninger. 

 

Det bestyrelsen har beskæftiget sig med, har været administrative 
opsætninger, så som godkendelser i banken, hvilket jeg skal hilse og sige 
ikke er en nem opgave, når man tydeligt mærker, at det ikke er der, 
bankerne har deres fokus, samt få struktur på, hvordan vi arbejde og 
kommunikere med hinanden, og ikke mindst med foreningen, så vi er i en 
læringsfase. 

 



Et andet område har været det årlige, fristes jeg nærmest til at sige, 
nedbrud på fælleslyset. I år har været præget af, at det har været svært 
for elinstallatøren, at finde ud af hvad og hvor problemet var.  

Vi er klar over at dette har skabt noget debat i foreningen og at vi måske 
ikke var hurtigt nok ude med information til foreningen, det bliver en 
opgave for bestyrelsen efter denne generalforsamling, at finde et talerør 
for, at informerer om hvad der sker i foreningen, mit gæt er at det vil ære 
foreningens hjemmeside. 

 

Der har været et par henvendelser fra grundejere, om forskellige sager, 
nogle har været relateret til foreningsarbejde og andre har ikke været 
relevante, for bestyrelsen at tage op. Det skal vi også lige lære, at 
navigerer i, hvad der er vores opgave og ikke er. 

 

Ved sidste GF, blev der stemt for et forslag og sat penge til side, til at 
opsætte en hjertestarter i foreningen. Bestyrelsen blev bedt om, at 
udføre dette, det har bestyrelsen ikke fået gjort endnu, så det må være 
en opgave, der tages med ind i den nye periode. 

 

Det blev også besluttet, at der skulle undersøges muligheden for 
etableringen af vejbump og hastighedsnedsættende foranstaltninger.  

Der blev sat penge af i budgettet til forundersøgelser, og besluttet at 
dette arbejde skulle udføres af en arbejdsgruppe uden for bestyrelsen. 
Bestyrelsen har ikke hørt noget fra en arbejdsgruppe eller fra andre i 
løbet af året. Dette gælder i øvrigt begge forslag, at der ikke er spurgt ind 
til dem, i løbet af året, fra grundejere.  

Vi fik i forbindelse med indkaldelsen, en forespørgsels om, hvordan det 
går med etableringen af vejbump. Og hermed er status givet på det 
punkt. 

 Hvis så frem bestyrelsen modtage,r et færdigt projekt forsalg fra 
grundejere, så vil jeg mene, at forslaget stadig står, i forhold til evt. 



omkostninger i et forberedelsesarbejde. Bestyrelsen vil ikke foretage sig 
yderligere på punktet. 

 

Ellers har arbejdet bestået, i at vedligeholde de ting der hører ind under 
foreningens område, så som veje, stier og grønne områder. 

 

Økonomisk fungerer vi stadig som en sund forening og det vil blive belyst 
under næste punkt. 

 

På bestyrelses vegne Formanden  


