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Velkommen til vores årlige generalforsamling, lige som de foregående år kan 

jeg i år også byde velkommen til nye medlemmer og nye beboer i vores 

forening. Der bliver stadig bygget nye huse på området og det er dejligt at vi 

stadig er en forening i udvikling. 

Peter Tøt kommer til at gennemgå vores regnskaber, Vi har stadig ikke helt 

løst problemet med at alle medlemmer betaler deres kontingent til tiden, men 

vi kører ufortrødent proces på disse, det er dog desværre tidskrævende og 

ærgerligt at dette burde være nødvendigt. 

Vi har ikke haft de store reparationer på området. Vi har fået afsluttet en tvist 

med en af medlemmerne hvor vi i foreningen havde lavet noget vedligehold på 

en privat grund, I den tro at vi som bestyrelse kan vedligeholde andres 

områder. Bestyrelsen fastholder stadig den linje at vi henstiller både ved 

mundtlig og skriftlig henvendelse til at alle medlemmer vedligeholder deres 

områder i forsøget på at vi kan bibeholde et for alle skønt område, vi vil dog 

ikke udfører vedligeholdelse på andres ejendom. 

Vi er stadig ramt af de fejl der var konsekvenserne af en ikke helt igennem 

vellykket udstykning. Ved et af nybyggerierne viser det sig at en af vores 

grønne naturstier skulle have været en asfaltvej med adgangsforhold til en 

parcel. Dette søger vi PT. Udbedret. Endnu en grund for at vi i bestyrelsen er 

glade for den økonomiske linje der er lagt i foreningen, med at have midler på 

kistebunden til at vi kan magte at løse de opgaver uden det gør ondt. 

Det der har fyldt i bestyrelsesåret, er at lande i opgavefordelingen, med den 

nye bestyrelse fra sidste år, vi har fået fordelt hvem der tager sig af hvilke 

opgaver og vi har endelig fået lagt det på hjemmesiden så det også er synligt 

for medlemmerne hvem de skal kontakte i konkrete sager. 

Vi har fjernet formålet om at være en social forening fra hjemmesiden, da 

bestyrelsen ikke har energien i at drive de sociale aktiviteter der skulle til for 

at opfylde det formål, vi har heller ikke følt at der har været et ønske eller 

behov fra medlemmernes side, det dermed ikke sagt at bestyrelsen ikke vil 

bakke initiativer op de skal dog komme og drives primært fra medlemmernes 

side, vi har synliggjort på hjemmeside hvad og hvem man skal henvende sig til 

hvis man har ideer til hvordan vi kan udvikle GF Thorsvænge. 

Vi har i bestyrelsen forsøgt at finde bestyrelses kandidater af flere omgange, 

det er ikke en af de poster folk står i kø for at påtage sig, og det skal ikke 

være nogen hemmelighed at jeg gerne så at der var en der ville tage stafetten 



op som formand, det ville være sundt med noget nyt og friskt blod på den 

post. 

Vi har i bestyrelsen talt om situationen hvis vi står og ikke kan samle en hel 

bestyrelse hvad er så konsekvensen. Det kunne i yderste konsekvens betyde 

at vi skulle betale professionelle bestyrelsesmedlemmer for at drive vores 

forening. Vi har derfor forslag med ti GF, at indføre bestyrelseshonorar for at 

være med i bestyrelsen i stedet for den årlige bestyrelsesmiddag, måske det 

kan motiverer til at nye kandidater melder sig. Vi vil fortsætte intensiverer 

hvervningskampagnen det kommende år så vi også i fremtiden sikre os at vi 

har en bestyrelse. 

Så skulle der sidde en i aften, med et ønske om at deltage i arbejdet i 

bestyrelsen så må man gerne give det til kende så finder vi en plads til det. 

Eller finder man ud af det efter GF når man er kommet hjem og talt med sin 

bedre halvdel eller naboen, så tag kontakt til en fra bestyrelsen. 
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