Bestyrelsens beretning for 2009 / 2010
Forårets arbejdsdag
Sidste år havde vi arbejdsdag søndag den 3. Maj og igen havde de ca. 50 tilmeldte
børn og voksne rigtig godt vejr til at arbejde i. Der blev flittigt luget og revet i bedene,
rettet fliser på stierne, rengjort petanque bane, fjernet ukrudt mellem fliserne, ryddet
op i skuret m.v. Kl. 13.00 kunne alle, efter veloverstået arbejde, nyde en velfortjent
frokost. Vi nåede det vi havde planlagt , og det er bestyrelsens opfattelse, at
deltagerne havde en god og hyggeligt dag.
Fastelavn
Også i år blev der igen holdt fastelavnsfest i vores område. Og igen blev det en
kæmpe succes hvor 110 voksne og 86 børn nød et rigtig godt gennemført
arrangement. Det siger sig selv, at det kræver en del planlægning og praktisk
arbejde at holde et arrangement for næsten 200 deltagere, og det har nogle af vores
”naboer” så gjort. Det vil jeg derfor på foreningens vegne udtrykke en meget stor tak
for.
Gartner i efteråret
Bestyrelsen har igen valgt BG Service til at forestå efterårets arbejde, da vi fra
bestyrelsens side har været meget tilfreds med det tidligere udførte. Arbejdet har
bl.a. bestået i lugning, beskæring af buske og træer m.m. Også denne gang har
arbejdet været udført til bestyrelsens fulde tilfredshed.
Basketbane på areal mod Harrestrupvej
I efteråret blev arbejdet med etablering af basketbane påbegyndt, desværre nåede vi
ikke at blive færdige inden vinteren satte ind, men når vejret tillader det vil arbejdet
blive genoptaget. Så vi håber, at vi til næste arbejdsdag har en færdig basket bane.
Vinteren
Da der de sidste mange år ikke har været rigtig vinter har Ballerup kommune som vi
betaler for at salte / rydde vores sti mellem Askeengen og Lindeengen haft en nem
opgave. Vi har så denne vinter ( en rigtig gammeldags vinter med meget sne, kulde
og sne ) fået fuld valuta for vores penge. Det er bestyrelsens opfattelse at
kommunen denne vinter har gjort et stykke godt arbejde med at rydde og salte både
sen aften og tidlig morgen.
Hjemmesiden
www. Tranagergaard.dk er vores hjemmeside. På hjemmesiden finder I referat af
generalforsamlingen, regnskab og budget tilbage fra 2002. Der er etableret en
kalender hvor man kan se hvad der sker i foreningen og man vil kunne finde nyttige
links. Vi vil selvfølgelig opfordre Jer til at kigge på hjemmesiden, og det er
bestyrelsens ønske at hjemmesiden senere vil kunne erstatte tryk og uddeling af

f.eks referater m.m.. Det vil kunne spare foreningen for omkostninger til tryk og
omdeling og i disse tider må man også sige mere miljøvenligt.
Kabelnet
Signalet fra Stofa kabel TV er fra januar 2010 blevet digitalt, dog fortsætter det
analoge signal en del år fremover.
Visioner
Bestyrelsen har også nogle fremtidsvisioner for foreningsens områder. Der kunne
nævnes udskiftning af gynge på den store legeplads, ny rutsjebane på den lille
lageplads samt ny asfalt på den store legeplads. Alle disse projekter vil selvfølge
koste nogle penge. Bestyrelsen vil umiddelbart anslå et beløb på omkring 160.000
kr. ( i nutidskroner ). Tidshorisonten for disse projekter kunne ligge på 5 -7 år. Det er
derfor vigtigt at foreningen ruster sig til disse fremtidige udgifter ved at akkumulere
nok midler uden at det skulle være nødvendigt at låne pengene. Alle må jo være
interesseret i at vi har så pæne og velfungerende områder som muligt.
Nye beboere på Askeengen og Lindeengen
Vi fra bestyrelsens side kan se at der efterhånden sker en vis udskiftning på begge
veje. Vi vil derfor fra bestyrelsens side byde de nye beboere velkommen og vi håber
at de vil blive lige så glade som vi er for at bo i vores område.
Endelig vil jeg sige en stor tak til den samlede bestyrelse for det store arbejde der
igennem årets løb er lagt i at få alt til at fungere så godt som muligt.
Generelt
Bestyrelsen modtager af og til henvendelser fra grundejere vedrørende andre
grundejeres adfærd. Det er dog heldigvis sjældent at vi modtager sådanne
henvendelser. Henvendelserne kan være af forskellig karakter.
Det er bestyrelsens holdning at vi ikke involvere os i nabostridigheder, eventuelle
overtrædelser af grundejerforeningens servitutter, politivedtægt m.m., dels fordi
nabostridigheder bedst løses nabo og nabo imellem, dels fordi eventuelle
overtrædelser af servitutter, politivedtægt m.m. henhøre under Ballerup kommune
som både har påtaleretten og retten til eventuelle sanktioner og vedrørende
politivedtægten under politimyndigheden.
Når det så er sagt er ovenstående ikke et udtryk for at bestyrelsen billiger eventuelle
overtrædelser af regler og servitutter m.m. Det er tværtimod bestyrelsens holdning at
gældende regler selvfølgelig må respekteres.
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