
Generalforsamling lørdag den 28. august 2010. 
 

Velkommen til den årlige generalforsamling. 
 
Vi har i årets løb blandt andet arbejdet med vores forsikring. Hvad vi har 
dækket og ikke dækket. I det kommende referat vil der komme en kopi af 
vores spørgsmål til Codan samt deres svar. Her kan jeg da kun opfordre til at 
alle sætter sig ind i hvad forsikringen dækker og i den forbindelse at opfordre 
til at man selv har en ulykkesforsikring. Vi var også inde over 
parcelhusejernes landsforening (pl). Vi har sammenlignet og vurderet at vi er 
dækket med vores behov. I den sammenhæng kan jeg oplyse at legepladsen 
gennemgås 2 gange årligt hvor den ene gang foregår på vores arbejdslørdag.  
 
På vores årlige arbejdslørdag var der en meget stor tilslutning. Vi var 22 
vokse og 13 børn. Det var en rigtig hyggelig dag hvor vi fik lavet meget. 
Blandt andet lavede vi en mostrimning på de grønne områder. Vi fik også 
luget og klippet ned ved vores boldbane og selvfølgelig gennemgået 
legepladsen. Vores rønnetræer blev også trimmet 
Det har jo også betydning for vores kontingent at vi har en stor tilslutning. Kun 
herved kan vi fastholde vores lave kontingent når vi samtidig ønsker at have 
et smukt og velholdt kvarter. Der er også nogle som er meget kede af at de 
ikke kan deltage men som tilbyder at udføre en opgave efterfølgende. Det 
kan være at luge eller klippe.  
 
Så skal jeg sende en tak til Karsten Højlund som vedligeholder vores 
hjemmeside med diverse billeder samt info som Christian Medom sørger for 
at tilsende. 
Jeg kan oplyse om at vi også er i dialog med kommunen vedrørende vores 
revner i asfalten. Der håber vi på at få den forseglet så vi også kan opnå en 
længere levetid.  
 
Vi har i år afholdt fastelavn som var et initiativ fra festudvalget. Det var en 
succes. Trods frost og 30 cm sne blev der gennemført tøndeslagning med 
efterfølgende pølser og varm kakao. Lad os se om det ikke bliver en 
tilbagevendende begivenhed. 
Vi bemærkede også i vinter da vi måtte kæmpe med både sne og frost, at 
kommunen fik ryddet og saltet meget tilfredsstillende. Herfra ros til dem. 
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