Generalforsamling lørdag d. 22. august 2015
Velkommen til den årlige generalforsamling.
Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, en af opgaverne bestod i at få det sidste stykke med chaussesten
færdiggjort. En anden opgave var at få luget og trimmet og plantet hæk ved boldbanen og i den forbindelse
blev der samtidig lavet en fin udtynding af bevoksningen. Rønne træer blev også beskåret. Jeg kan med
stor glæde notere rekordtilslutning med 28 voksne og 8 børn, vi havde en rigtig hyggelig dag. Det er jo med
til at forskønne vores fine kvarter. Jeg er dog blevet gjort opmærksom på, at vi desværre har enkelte steder
hvor det vokser langt ud over fortovet. Det håber jeg selvfølgelig der bliver set på.
Vi har haft gennemgang af vores egetræer rundt langs kvarteret og her er aftalt at kommunen gennemgår
dem årlig for svamp. Der er pt. to træer som er lidt angrebet. Der er også konstateret rottehuller langs
nederste sydvendte dige. Og i forbindelse med tegn på rotter er det selvfølgelig vigtigt at kommunen
kontaktes omgående af en enkelte lodsejer.
Vi havde sidste år et ønske om en skraldespand ved skoven og den er blevet opsat. Ligeledes var der
ønsker om at få det grønne område ovenfor fodboldbanerne slået ned. Og det er også sket. Tak til
kommunen som har klaret dette.
Vi har fået nye mål på vores grønne område. Tak til Lars og Medom for færdiggørelse af dette projekt.
Vi havde også en hyggelig Skt. Hans aften hvor vores to telte blev fyldt helt op med i alt 49 personer.
Tak til Ulrich for at håndtere fastelavnsarrangementet, i den forbindelse efterlyser vi billeder til
hjemmesiden. Der må vi alle lige give et nap med således vi sikrer os at der bliver taget et par billeder når
vi er samlet til vores forskellige aktiviteter. Skulle nogle have fra arbejdslørdagen og fastelavn, så send dem
meget gerne til Ulrich.
Det sidste jeg lige vil nævne er en rigtig god oplevelse. Da jeg kom hjem fra arbejde i forrige uge ser jeg til
min glæde at Jette og Kristian går og luger ved bordene på legepladsen. Tak skal i have, vi har jo flere
steder der skal passes i løbet af året. I den forbindelse har Christian og Lotte foreslået at der evt. kunne
laves et par aftner om året til forefalden arbejde, det synes jeg lyder rigtig godt. Det vil da være fint, hvis
der er en 6‐8 stykker der har interesse i at være med. Foreningen vil i den forbindelse med glæde
sponsorere kaffe og øl. Med sådanne forslag og den gennerelle opbakning og det gode samarbejde i
bestyrelsen er selvfølgelig også årsagen til at jeg genopstiller til bestyrelsesposten. Så tak til jer alle for den
gode opbakning.
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