Bestyrelsens beretning 2015
Stofa – Efter meget kommunikation frem og tilbage mellem bestyrelsen og repræsentanter fra Stofa,
lykkedes det omkring sommerferien at få Stofa til at fakturere alle kunder i grundejerforeningen de
korrekte priser. Til information arbejder Stofa på at kunne tilbyde bredbånd uden TV pakke i løbet af første
halvår 2016.
Fastelavnsfesten 2015 – var igen en stor succes, her blev kåret katte konger og dronninger i alle aldre, spist
slik og drukket kakao. Som i 2014 var der omkring 150 deltagere. Bestyrelsen vil gerne takke
fastelavnsudvalget for deres store indsats.
Snerydning – 2015 startede med en misforståelse med vores snerydningsleverandør og et par dage uden
snerydning på stien. I efteråret gjorde et helt særligt vejrlig at vores aftale om at der kun blev ryddet sne i
hverdagene blev tage op til revurdering. I januar 2016 drejede vores leverandør nøglen om. Der er
efterfølgende indgået en ny aftale med en ny og større leverandør. Den nye aftale betyder at foreningens
stier nu ryddes jævnfør vejdirektoratets anbefaling. DVS de bliver ryddet når de offentlige veje ryddes.
For at sikre foreningen mod hårde vintre og potentielt øget udgifter til snerydning har bestyrelsen valg at
hensætte et beløb til en ”snerydningsfond”. Det betyder at de år hvor der ikke bruges det budgetterede
beløb til snerydning hensættes det ikke brugte beløb i fonden. DE år hvor der bruges mere end det
budgetteret trække på fonden. Skulle fonden nå 50.000 kr. stoppes hensættelsen.
Arbejdsdagen – På arbejdsdagen 2015 deltog ca. 60 børn og voksne, et af årets store opgaver var at fjerne
sten og jord fra blomsterkummerne, herudover var der traditionen tro en masse ukrudt der skulle fjernes,
flis der skulle lægge ud, samt et par små reparationer der skulle udføres. Dagen sluttede med fælles
frokost, vin gaver til de fremmødte og slikposer til børnene. I 2016 ændre vi lidt på konceptet for
arbejdsdagen, vi starter først over middag men slutter så at med fælles spisning og hygge om aftenen.
Arbejdsdagen 2016 bliver lørdag den 31. maj.

Fællesarealerne
Blomsterkummerne – Efter flere mindre reparationer fik blomsterkummerne den store tur. På
arbejdsdagen blev kanten og en del af jorden fjernet og efterfølgende er der blevet muret en ny kant,
udlagt ukrudtsdug og granit i kummerne, sidste dele blev udført på bestyrelsens arbejdsdag. Grundet
ustabilt fundament under kummerne blev reparationen 10.000 kr. dyrere end oprindeligt planlagt.
Grantræerne – Da grantræerne ved den lille legeplads udgjorde en sikkerhedsrisiko for de omkringliggende
bygninger og skyggede for store dele af legepladsen er blevet fældet.
Basketkurven – efter endnu en omgang hærværk har basketkurven været en tur forbi en smed og er blevet
forstærket yderligere.
Frugttræerne - Grundet en sygdom i træerne har vores gartner beskåret frugttræerne mere end de plejer.
Dette er gjort i håb om at kunne rede træerne og stoppe spredning af sygdomen.
Skraldespande – i forbindelse med årsskiftet blev en af skraldespandene udsat for hærværk, den er blevet
skiftet i samme omfang er der stillet en ekstra skraldespand op ved basketbanen.
Facebook – Husk at vi har etableret en Facebook gruppe, hvor foreningens medlemmer deler stor og småt
med hinanden.

Økonomi
Som tidligere nævnt har vi hensat et beløb til en Snefond, derudover har bestyrelsen vurderet at
foreningen står over for en række større vedligeholdelsesopgaver i de kommende år. Her kan bl.a. nævnes
belægningerne på hele stisystemet. Med henblik på at modvirke kontingent forhøjelser og ekstraordinære
indbetalinger til foreningen, har vi valgt at oprette en vedligeholdelses fond, således at der spares op til
fremtidige omkostninger, i første omgang har vi hensat 15.000 kr. i år.
Bestyrelsen vil gerne takke foreningens medlemmer for deres opbakning i 2015.

