
Bestyrelsens beretning 2018 
Fastelavnsfesten 2018 – Igen en stor succes, her blev kåret katte konger og dronninger i alle aldre, spist 

slik og drukket kakao og kaffe. Som i 2017 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. Vi har haft yderligere omkostninger til snerydning end budgetteret. 

Dette skydes primær vejret, med mange dage med temperaturer omkring frysepunktet. 

Leverandøren har desværre haft et maskinnedbrud i forbindelse med de større snefald i Januar. 

Bestyrelsen har været i dialog med leverandøren ang. Hvordan vi gerne ser der rettes op på et nedbrud 

fremadrettet. 

På trods af øget udgifter til snerydning i 2018, hensættes 10.000 kr. til snerydningsfonden. 

 

Arbejdsdagen – På arbejdsdagen 2018 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. Dagen var også præget af et 

større regnvejr, men humøret var højt og opgaverne blev løst. Efter en stor indsats på dagen blev dagens 

afsluttet med fælles spisning. Her hyggede ca. 50 børn og voksne sig, med en lækker buffet, vin samt 

slikposer til de mindste. 

2019 arbejdsdagen bliver lørdag den 25. Maj, og vi fastholde konceptet fra de sidste to år med fælles 

spisning om aftenen. 

 

Den lille legeplads – Den store gynge på legepladsen er desværre blevet stjålet igen igen, vi kigger på en 

alternativ løsning med to mindre gynger. Hvis man observere nogen der foretager ændringer på vores 

fællesarealer, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen. 

 

Græsslåning – Bestyrelsen har indgået en aftale om græsslåning med vores gartner gennem de sidste 

mange år. Bestyrelsen vil gerne takke Søren for hans store indsats med græsslåning. 

  

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 2018 hensat 25.000 til fonden. 

 

Fortove – Bestyrelsen har været i dialog ang. Fortovenes tilstand. Kommunen planlægger ikke en 

udskiftning eller større vedligehold. Men opfordre alle til at bruge Borger tip app’en. Bestyrelsen vil gerne 

anmode foreningens medlemmer om at bruge app’en mest muligt. 

Bestyrelsen er i dialog med kommunen ang. Etablering af fortove foran lindeengen 18 og 20, samt sikre 

belægning på stigen mellem de to ejendomme. 

 

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 2018.   


