Velkommen til den årlige generalforsamling.

Vi har stor glæde af vor hjemmeside og vi kan se at mange er inde for at kigge og
specielt nye beboere får hurtigt et indblik i kvarteret, hvilke flere også har
kommenteret. Ligeledes er det også nemt at henvise ejendomsmæglere til
hjemmesiden. Tak til Karsten Højlund for vedligeholdelse af denne.
Så skal jeg orientere om at der er strejfende rotter og opfordre til at hvis man ser
disse at man hurtigt regerer til kommunen.
Tak til Mogens for hans mulvarpebekæmpelse.
Så må jeg igen i år nævne farten i kvarteret. Der er stadig enkelte som kører for
stærkt. Tænk på dette – det er bedst at vi holder den gode tone.
Ligeledes bør vi tænke over hvilke tidspunkter vi slår græs på, sådan at vi blandt
andet ikke slår græs på en grillaften kl. 20 eller senere. Der er også små børn
som skal sove.
Slåning af de grønne områder foretages igen i år af Edgar Gertsen og det
fungerer fint.
Arbejdslørdag - der må vi sige at vi slog rekorden. Vi var 26 og blandt andet var
der stor tilslutning af de nye beboere. Det var en hyggelig dag og vi fik løst mange
opgaver og her kan blandt andet nævnes at vi er påbegyndt en beskæring af vore
rønnetræer og det fortsættes de kommende år.
I forbindelse med arbejdslørdag og trimning af kvarteret får vi ros af besøgende i
kvarteret hvor vi får bemærkninger som: ”hvor har I det pænt”. Så lad os fortsat
holde fortove osv. i den pæne stand. Tak for indsatsen.
Næste år har vi så 30 års jubilæum hvor vi forsøger at lægge generalforsamlingen
den 29. august 2009 så der kunne det jo være dejligt at vi kunne fylde vore 2 telte
og mon ikke også der bliver en lille overraskelse ?
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