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Det forgangne år har i bestyrelsens været et år med måske lidt for meget mandehørm – vi 
har i bestyrelsen sagt farvel til vores sekretær gennem mange Dorte. Dorte stoppede af 
personlige årsager. Desuden har Anne-Lise Walther vores 2. suppleant også valgt ikke at 
en del af bestyrelsen mere, så der mindst to pladser, som skal genbesættes. Så nu savner 
bestyrelsen et kvindeligt islæt. 
 
I den anledning vil jeg endnu engang sige at jeg ønsker at der også vælges en ny 
formand. I betragtning af foreningens sammensætning, med mange fastboende vil det nok 
være en fordel med en formand der er fastboende. Det er ikke altid at det kan lykkes at 
udføre foreningsarbejde fra Sevilla i Spanien. 
 
Selvom vi ikke har været superaktive i bestyrelsen er det dog lykkedes at få udført et 
stykke arbejde. Vi har fået renset vores drænrør i september og oktober og det giver 
anledning til en diskussion senere. 
 
Den store udfordring for foreningen i den nærmeste fremtid er økonomien. Vi sparer på 
snerydning, men får større udgifter til ”storskrald” og nu også til dræn hvor der vil være 
flere udgifter. Asfaltering lurer også i et af de kommende år – og prisen stiger. Så der er 
helt klart grundlag for diskussion af vores kontingent. 
 
Samtidig skal vi overbevise kommunen om at de skal tage del i udgifterne, og det bør der 
være mulighed for. 
 
Jeg har i foråret overbevist bestyrelsen om at så meget kommunikation som muligt 
fremover skal ske elektronisk. Derfor opfordrer jeg alle til at bruge e-mail så vi kan 
kommunikere på denne måde. Samtidig vil al information være tilgængelig på vores web 
side. 
 
Til sidst to opfordringer : 
Vedligehold din rabat så den er pæn og så grøn som muligt. Hvis din nabo’s ikke ser så 
pæn ud så opfordre ham til at holde den. 
Hvis du sælger så er det din pligt at informere grundejerforeningen om dette og samtidig 
informere ejendomsmægler og køber om alle foreningens forhold. 
 
Så velkommen og jeg håber at vi får et godt møde. 


