Bestyrelsens beretning for året 2005 til 2006.
Arbejdsdagene
Foråret
Arbejdsdagen havde ca. 50 tilmeldte heraf en del børn og unge.
Det er vores opfattelse, at vi havde en hyggelig dag, hvor vi nåede de opgaver, der var
planlagt. Der blev lagt fliser ved petanquebanen, som underlag for en bænk.
Sand blev skiftet, området soigneret, luget og vedligeholdt.
En basketballkurv er blevet sat op på den øverste boldbane.
Efterfølgende er bænken ved antennen blevet flyttet til petanquebanen og erstattet af
en ny og større.
Efteråret
Ingen efterårs arbejdsdag, men i stedet stod et gartner firma for vedligeholdelsen. Vi
har fået klippet rigtig godt ned mange steder. Bestyrelsens tilfredshed med det udførte
arbejde gør, at bestyrelsen foreslår at vi benytter os af denne løsning indtil videre.
Fastelavn
Igen i år havde vi fastelavnsarrangement. I år med rekord antal i deltagere nemlig 170.
Det var et rigtig godt arrangement, og vi havde nogle hyggelige timer. Alt fungerede
som sædvanlig perfekt. En stor tak til fastelavnsudvalget.
Der søges frivillige til næste års arrangement. Henvendelse til bestyrelsen..
Hjemmeside
Bestyrelsen har med stor succes henvist ejendomsmæglere og andre til siderne, og
dermed sluppet for en del administration. Vi har fået oprettet et link på Ballerup
Kommunes hjemmeside til vores hjemmeside, således at vi også kan findes af denne
vej. Vi kan se af statistikken, at der i løbet af året er en del medlemmer inde og kigge.
Siderne opfylder bestyrelsens mål om at give medlemmerne et alternativt sted, hvor
de kan gå ind og hente information. Det er ikke vores mening, at hjemmesiden skal
erstatte den trykte information, men blot være et alternativ hertil. Der ligger ikke
noget skriftlig materiale på nettet, som ikke også er omdelt. Har man mistet budgettet
fra sidste år, eller lignende, kan man nemt og hurtigt hente den fra vores hjemmeside.

Generelt
Når rødder og andet fra træer i haver vokser ud under fliserne på vores fælles stier,
skal man selv sørge for at disse rødder fjernes da de løftede fliserne ellers kommer til
at udgøre en stor fald risiko. Skader på foreningens stier, skal de enkelte parceller selv
udbedre.
Parker din bil, så folk kan passere på fortovet. Der er mange, der sætter bilen helt inde
ved hækken. Der skal iflg. loven kunne passere en barnevogn. Fodgængere herunder
gangbesværede sætter stor pris på ikke at blive tvunget ud på kørebanen.
En stor tak til den samlede bestyrelse. Sammen er vi gode til at løfte opgaven at være
bestyrelse for grundejerforeningen Tranagergaard.
Lars Nygaard

