
Generalforsamling lørdag den 31. august 2019. 

 

Velkommen til vores generalforsamling. 

Vi kan i år fejre 40 års jubilæum. Flere af jer har været med fra starten af vores skønne kvarter. 

Vi serverer champagne og kransekage lidt senere. 

Lidt om vores aktiviteter i det forgangne år. 

Vi havde julearrangement som blev afholdt trods regnvejr og arrangementet blev flyttet til 

carporten hos Lotte og Christian i nr. 1. Tak Lotte, Christian, Jette og Kristian for at arrangere 

jule hygge for os alle. 

Fastelavn blev traditionen tro holdt på legepladsen med tøndeslagning og fastelavnsboller. Tak 

til Mette som var tovholder. 20 voksne og 10 børn deltog. 

På arbejdspladslørdagen blev der plads til hygge da vi måtte rykke i carport, da det regnede. 

Selvom vi hyggede med rundstykker og kaffe i 1½ time – lykkedes det ikke at få tørvejr. Derfor 

blev det ikke til nogen arbejdsopgaver denne dag. Efterfølgende er der blevet foretaget de 

nødvendige reparationer. Der mødte 29 voksne og 5 børn op. 

Lugelauget sørger for at der er klippet og luget på vores grønne områder og Lotte er tovholder. 

Christian står for ukrudtsbekæmpelse langs chaussésten. Vi har i forbindelse med deres 

julefrokost doneret dem snapsen. Tak for jeres indsats. 

Det er bemærket at flere har lavet kraftige beskæringer af de store bevaringsværdige træer 

uden det er aftalt med kommune og grundejerforening, som er krævet i lokalplanen. 

Til Skt. Hans havde vi en god aften og mange bakkede op. Som noget nyt havde vi 2 

musikanter på i forbindelse med midsommervisen. Tak til Åse og Birgitte for indsatsen. 

Nabohjælp. Mig bekendt har vi længe være forskånet for indbrud. Det kan skyldes at vi er 

gode til at informere og holde øje med hinandens huse. Jeg kan kun opfordre til at vi 

fortsætter med at orientere når vi ikke er hjemme. 

Vi er i dialog med kommunen ang. et af de store bøgetræer ved boldbanen, som har smidt 

flere store grene. Det ønsker vi at der bliver set på. 

Til slut vil jeg gerne takke for det gode og konstruktive arbejde vi har i bestyrelsen. Tak til 

Christian, Ulrich, Kurt og Lars. 

Tak for ordet. 
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