
Generalforsamling lørdag den 29. august 2020 kl. 16.00 

 

Velkommen til den årlige generalforsamling. 

Vi har fået nye beboere i nr. 7 – Cathrine og Rune – Velkommen til . Håber I bliver glade for at bo i vores 

dejlige kvarter. 

Året har jo været lidt anderledes end vanligt. Vi måtte desværre aflyse vores arbejdslørdag pga. Covid-19 

situationen.  

Det betyder imidlertid ikke at der ikke bliver udført opgaver. Tak til luge lauget som både har klippet hæk 

og trimmet rundt i kvarteret. Ligeledes tak til Christian Medom som brænder/bekæmper ukrudt i vores 

chaussésten rundt ved vores vendepladser. Dette foretages månedligt for at holde ukrudtet nede. Parker 

derfor ikke ind over chaussésten så han har mulighed for at komme til. 

Der er også bekæmpet for mos. Tak til Carl Aage Møller, Kurt Pedersen og Lars Josefsen for hjælpen,  da vi 

skulle sprede 1950 kg kalk. 

Det har også været nødvendigt med en større renovering af legetårnet på legepladsen. Tak til Kurt 

Pedersen og Lars Josefsen – det var en fornøjelse at arbejde sammen med jer de 3 aftener.  

Vi har en opgave med beskæring af egetræer mellem nr. 4 og 6. De vil blive beskåret her i efteråret. 

Grundet angreb af svamp vil især det ene af dem blive beskåret kraftigt. Kommunen har ligeledes beskåret 

2 træer øverst oppe ved boldbanen. 

Julearrangementet med julehygge på legepladsen var en succes med flot deltagelse. Tak til Jette Kristensen, 

Carl Aage Møller, Lotte og Christian Medom. Håber I har mod på at afholde dette arrangement igen. 

Vi gennemførte ikke fastelavn da der kun var få tilmeldte. 

Skt. Hans blev gennemført uden telte og under åben himmel i et fantastisk vejr. 

Vi har haft kontakt til kommunen for at få en ekstra skraldespand opsat ved Spring Forbi, da vi gentagne 

gange har måttet rydde op på P-pladsen. 
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