Beretningen for 2019 af
Formand Tom Desvig‐Nielsem

Velkommen til generalforsamlingen via brev i første omgang !
2019 har været et nogenlunde roligt år.
Vi fik lavet en aftale med den tidligere gartner Erland , Erland tager sig af hele området dvs græsarealer,
Stier,fortove,veje og små adhoc opgaver, den første har han udført i efteråret hvor stierne blev rettet op
med nyt grus hvor der trængte bla nede i skoven ud til skolestien så de nu alle står pæne igen.
Erland er også valgt til sæsonen 2020. (Vi tager dog stadig et check i ny og næ på prisen hos andre firmaer .)
Lysanlægget en ikke gennemgået endnu , vores mand på sagen i teknisk forvaltning gik på pension
Så der er startet op med en ny mand , og nu er møderne så udsat pga Corona‐virussen næste møde er sat
til 2 april og det kunne sikkert også risikere at blive udsat igen.
Området er snart færdig udbygget , der er meget lidt tilbage , lidt oppe i nr 15 området samt nede ved
47‐63.

Nr 47‐63 skal indgå og overdrages når området er færdig gjort, bliver nok her i 2020

Der kommer så lidt ud i fremtiden at den sidste del af stien i fælles arealet skal føres igennem fra stien ved
nr 15 og op til grusvejen, men som omtalt tidligere regner vi først med at gøre det når udstykningen på den
anden side af grusvejen bliver lavet.
Til sidst skal lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i året der er gået – så TAK 
Der er flere der nu har siddet her et stykke tid :
Bitten siden 2009 Susanne & Jane siden 2012 Hans Jørn 2016 Mikkel 2018 Tom 2008
Men der er plads i bestyrelsen mangler mindst 1 medlem og 2 suppleanter samt Bitten går af som kasserer.
Vi skal samtidig takke for det store arbejde hun har lagt. Bitten vil evt gerne fortsætte på menig basis i
bestyrelsen
Og derfor søges der en ny gennem alle vores medlemmer , kontakt os gerne for at høre hvor meget der er i
opgaven. Hvis ingen melder sig er alternativet at vi skal tilkøbe os opgaven eksternt hvilket gør kontigentet
en del højere.
Så ser frem til at se jer når vi har en ny dato for generalforsamlingen .
Vh Tom Desvig Nielsen

