Bestyrelsens beretning 2016
Fastelavnsfesten 2016 – var igen en stor succes, her blev kåret kattekonger og dronninger i alle aldre, spist slik og
drukket kakao og kaffe. Som i 2015 var der omkring 150 deltagere. Bestyrelsen vil gerne takke fastelavnsudvalget for
deres store indsats.
Snerydning – Primo 2016 indgik vi aftale med en ny og større leverandør. Den nye aftale betyder at foreningens stier
nu ryddes jævnfør vejdirektoratets anbefaling. Det betyder, at de bliver ryddet når de offentlige veje ryddes. Aftalen
er ligeledes ændret så der ryddes alle ugens dage.
Arbejdsdagen – På arbejdsdagen 2016 deltog ca. 60 børn og voksne, årets store opgave var at skifte ”kanten” på
sandkassen på den lille legeplads. En opgave der viste sig noget større end først antaget. Herudover var der
traditionen tro en masse ukrudt der skulle fjernes, flis der skulle lægge ud, samt et par små reparationer der skulle
udføres. Efter en kæmpe indsats på dagen blev der som noget nyt afholdt fælles spisning om aftenen. Her hyggede
ca. 50 børn og voksne sig, med en lækker buffet, vin samt slikposer til de mindste.
2017 arbejdsdagen bliver lørdag den 20. Maj, og vi fastholder konceptet fra 2016 med fælles spisning om aftenen.

Fællesarealerne
Basket kurven – bliver monteret i foråret med forstærket kurv og ny plade.
Skraldespande – Blev malet på fællesdagen, der er etableret en ny ved basketbanen. Derudover bliver en af de
gamle skiftet da den er slidt op.
Den lille legeplads – På fællesdagen blev dele af kanten til sandkassen skiftet, den resterende del blev skiftet i
månederne efter. Der er ligeledes blevet fyldt nyt sand i sandkassen. En kæmpe tak til de frivillige der har deltaget
flere aftener og weekender for at få legepladsen færdig. Den store gynge på legepladsen er desværre blevet stjålet,
en ny er under indkøb. Den nye vil blive forsøgt sikret bedre end den gamle.
Skuret – I efteråret har vi haft indbrud i skuret, vi fik stjålet en håndplæneklipper og et par andre haveredskaber. Vi
har investeret i en ny håndplæneklipper samt fået forstærket låsen på skuret
Ny vejbelysning – Som alle er informeret om via kommunen, planlægger kommunen at skifte vejbelysning samt
belysningen på vores stier i løbet af forår/sommer 2017. Vi ser frem til at få en ny og opdateret belysning i området.
Forsyningskablerne til vejbelysningen skal ikke skiftes, det betyder at der kun graves ved eksisterende eller nye
lysmaster. Det betyder desværre, at vi ikke får lagt rør i jorden til fibernet. Dette tilbyder kommunen kun i områder
hvor der skal graves kabler ned.
Vedligeholdelsesfond – I 2015 etablerede vi en vedligeholdelsesfond, hvor der blev hensat 15.000 kr. Formålet med
fonden er at sikre der er penge til de større vedligeholdelsesopgaver der kommer i de kommende år.
I 2016 tillader regnskabet ikke en hensættelse til fonden. Ligeledes ser budgettet for 2017 heller ikke ud til at kunne
bære en hensættelse til fonden inden for det nuværende kontingent. For at undgå ekstraordinære indskud
fremadrettet, foreslås kontingentet derfor hævet med 100 kr.
Facebook – Husk at vi har etableret en Facebook gruppe, hvor foreningens medlemmer deler stort og småt med
hinanden.

Bestyrelsen vil gerne takke foreningens medlemmer for deres opbakning i 2016.

