Generalforsamling lørdag d. 27/8 2016
Velkommen til vores årlige generalforsamling.
Vi prøvede noget nyt den sidste søndag før jul. Lotte og Christian og Jette og Cristian arrangerede
julehygge med gløgg og æbleskiver. Det var rigtigt hyggeligt med stor opbakning af 40 personer, som
klart fortjener en gentagelse. Arrangementet foregik på legepladsen. Tak for jeres gode initiativ.
Fastelavn blev i år arrangeret med to tønder, da de voksne også fik lov at slå katten af tønden. Vi
kunne konstatere at der var stor interesse, faktisk var der 22 voksne og 9 børn. Tak til Ulrich for dette
arrangement.
Arbejdslørdag gik godt med stor til slutning. Det er faktisk sådan at jeg ikke nåede at nævne sidste
punkt på opgavelisten som var at luge legepladsen – ja så var de allerede gået i gang. Det var en
fornøjelse. Tak til alle for en god og hyggelig dag.
Sankt Hans var godt besøgt trods, at vejrguderne ikke var helt med os. Vi må love for vores to telte.
Lugelauget hvor Lotte Medom er tovholder, er flittige. De mødes en til to gange om måneden. Nu
kalder vi dem lugelauget, men de kan skam meget andet end at luge. De olierer også borde og
legeredskaber, klipper hæk har de også klaret. Der er plads til flere, så bare meld til Lotte, hvis i har lyst
til at hjælpe engang imellem. Tak skal i have for jeres indsat – det er virkelig en fornøjelse.
Førstehjælpskursus er blevet gennemført med 14 deltagere, det var en god og lærerig dag. Hvis i ikke
allerede har set det, så fremgår det af hjemmesiden. Jeg kan oplyse at det tilskud vi fik dækkede
omkostningerne på nær 226 kroner. Det er planen, at vi selv vil lave en opfølgning med eventuelt at
samles og se det materiale der er tilgængelig. Tænker hvert 3. år.
Vores hjemmeside fornyes her i efteråret, det betyder bl.a. at vi ikke længere har kode på vores
billedarkiv. Tak til Ulrich og Karsten som håndterer dette.
Privatisering af vejene har vi fulgt i bestyrelsen. Der har været to infomøder og vi har efterfølgende
korresponderet med kommunen. Vi har gjort opmærksom på den dårlige vejkasse, som er skyld i at
asfalten slår store revner. Det har vi gjort for at sikre, at de er klar på dét i forbindelse med deres
vurdering af belægningen. Vi forventer at de tager det med i deres vurdering. Jeg håber selvfølgelig at
alle følger sagen og her vil jeg opfordre til at i, i forbindelse med den kommende rapport i modtager,
vil lade jeres kommentarer gå via bestyrelsen. Punktet drøftes særskilt under punkt 6.
Vi er dialog med Favrskov forsyning med kloakker og ledningsnettet i den sydlige del af kvarteret. Det
tyder på, at det trænger til en renovering.
Der har været et par angreb af rotter som er klaret – fint at i informerer bestyrelsen, når i har
kontaktet kommunen.
Som i har set er der et arrangement i morgen kl. 13, hvor det er planen at samle gamle børn fra
malerkrogen. Rigtigt god fornøjelse med det. Det er Jette og Kristian og Lotte og Christian der afvikler
børnenes dag.
Til slut vil jeg takke alle for jeres indsat ‐ uden den ville vi ikke have så flot et kvarter.
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