Generalforsamling lørdag den 27. august 2011.
Velkommen til den årlige generalforsamling.
Vi har i årets løb haft en udskiftning i bestyrelsen da Louise måtte trække sig
grundet familieforøgelse. Heldigvis var suppleanten Lars Josefsen klar på at
tage en tørn.
Til vores arbejdslørdag var der meget stor tilslutning med 21 voksne og 7
børn. Det var en fantastisk god dag. Der blev slået græs, malet legeplads
samt bord/bænke- sæt, legepladsen, trimmet ved boldbanen, luget, repareret
gynger. Og så lykkedes det at få repareret legetårnet og aldrig har jeg set
sådan en stor arbejdsindsats, for ikke at nævne det fantastiske samarbejde.
Det var en sand fornøjelse at være en del af. Sjældent er set så mange
håndværks- maskiner samlet ét sted.
Efterfølgende har Christian Medom og Lars Josefsen lavet en ny trappe.
Yderst flot og tak fordi at I ville bruge et par aftener på dette.
I den forbindelse er det jo sådan at selv om man er forhindret i at deltage på
denne årlige hyggelige og sociale arbejdsdag, så er der jo stadig små
opgaver som skal løses løbende over året. Der skal bl.a. luges i de små
bede, så er det fint hvis man melder ind og har lyst til at give et lille nap i et
kvarters tid, således at det ikke er de samme som har denne tjans.
Vi har udarbejdet en tjekliste i forbindelsen med vores legeplads. Det er
meningen at 2 personer sammen tjekker og underskriver deres gennemgang
og her er der nogle som får tilbudt denne opgave og det er meningen det skal
udføres 2 gange årligt. Vi skal bruge de første 2 frivillige her i oktober måned.
Til fastelavn var der fin opbakning. Der var ca. 12 voksne og 12 børn og med
den tilslutning – bør vi jo fortsætte med at afholde dette.
Til Skt. Hans var der traditionen tro god tilslutning og her måtte vi love for
vore, da vi indkasserede en regnbyge under spisningen. Tak for udførelse af
heks og tak til bålmesteren.
Vores græs slås fortsat af AN Anlæg

Her i vinter måtte vi håndtere afhentning af vores renovationsaffald. Det
foregik ved at sende mail rundt. Det fungerede fint efter de tilbagemeldinger
der er kommet. Ja det må jo have været så fint at Favrskov Renovation A/S
har taget ideen til sig og efterfølgende sendt brev rundt til
grundejerforeningerne i Favrskov Kommune med den løsningsmodel vi
valgte. Her må det jo siges at være på plads med et mail system.
Beslutningen om at aflevere sin sæk ved indkørslen til kvarteret bliver jo i
denne situation taget med meget kort varsel.
Jeg kan oplyse at vi har 28 som modtager mail og det er bare flot. Tak til alle
som er tilmeldt. Det gør det nemmere for at bestyrelsen at kommunikere ud
på denne måde. Der er 8 som ikke modtager denne ”hurtige” meddelelse om
afhentning af renovation og er du nabo til én af disse, kan du i denne situation
være behjælpelig med info til de pågældende. De 8 som ikke er tilmeldt er nr.
5, 15A, 15B, 8A, 8B, 20B, 26 og 28. Skulle de også ønske meddelelser pr.
mail, kan de tilmelde sig på georgsen@mail.dk.
Sluttelig kan jeg oplyse at når der fremover flytter nye beboere ind i vort
kvarter – vil de modtage et velkomstbrev som vil blive overbragt af 2 fra
bestyrelsen.
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