Bestyrelsens beretning 2017
Fastelavnsfesten 2017 – Igen en stor succes, her blev kåret katte konger og dronninger i alle aldre, spist slik og
drukket kakao og kaffe. Som i 2016 var der omkring 150 deltagere. Bestyrelsen vil gerne takke fastelavnsudvalget for
deres store indsats.
Snerydning – Vores leverandør rydder sne jævnfør vejdirektoratets anbefaling. Det betyder, at stien bliver ryddet
når de offentlige veje ryddes. Som det ses af regnskabet, har vi haft yderligere omkostninger til snerydning end
budgetteret. Dette skydes primær vejret, med mange dage med temperaturer omkring frysepunktet, samt at vi får
ryddet sne alle ugens dage mod tidligere kun hverdage.
Arbejdsdagen – På arbejdsdagen 2017 deltog ca. 65 børn og voksne. Dagen var meget traditionel, en masse ukrudt
blev fjernet, flis blev lagt ud, et par små reparationer blev udført. Efter en stor indsats på dagen blev dagens afsluttet
med fælles spisning. Her hyggede ca. 50 børn og voksne sig, med en lække buffet, vin samt slikposer til de mindste.
2018 arbejdsdagen bliver lørdag den 26. Maj, og vi fastholde konceptet fra de sidste to år med fælles spisning om
aftenen.

Fællesarealerne
Den lille legeplads – Den store gynge på legepladsen er desværre blevet stjålet igen, en ny er under indkøb. Den nye
vil blive forsøgt sikret endnu bedre end den gamle. Hvis man observere nogen der foretager ændringer på vores
fællesarealer, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen.
Ny vejbelysning – Kommunen har afsluttet projektet med renovering af vejbelysning samt belysningen på vores
stier. Forsyningskablerne til vejbelysningen skulle ikke skiftes, hvilket desværre betød, at vi ikke får lagt rør i jorden
til fibernet.
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 vedligeholdelses opgaver der kommer i de kommende år.
Der bliver i 2017 hensat 25.000 til fonden, som følge af kontingent forhøjelsen.
Nye parceller i foreningen – Kommunen har givet dispensation til udstykning af 3 nye parceller i foreningen. Dette
sker fra Lindeengen 18 og 20A. 18 deles i 3 parceller og 20a er allerede delt i 2 parceller. Vi glæder os til, at byde
flere velkommen i foreningen.
Facebook – Husk at vi har etableret en Facebook gruppe, hvor foreningens medlemmer deler stor og småt med
hinanden – Husk at give din nye nabo besked når de flytte ind.

Bestyrelsen vil gerne takke foreningens medlemmer for deres opbakning i 2017.

