
Bilag til referat fra ordinær generalforsamling den 27. april 2010 
 
 

Bestyrelsens beretning 
 
 
• Der er i årets løb afholdt fire bestyrelsesmøder, nr. 28 – 31  
 
• Bestyrelsen har været uændret siden sidste generalforsamling, og består af Claus Løgager,  

Knud-Erik Andersen, Edvard Sørensen, Brian Carlsen og Flemming Skov. Knud-Erik er 
kasserer og Flemming er formand.  

 
• Årets gang har været roligt uden de store nyheder. Alle anlægsarbejder er nu afsluttet, og det  
 der foregår nu er normal drift.  
 
• Palle Hansen har sidste år forestået glæsslåningen på vores fællesarealer. Arbejdet har efter  
 bestyrelsens opfattelse været lidt utilfredsstillende med hensyn til kvalitet og klippeterminer.  
 Da det efterhånden er nogle år siden vi sidst har undersøgt priser, har vi besluttet, at ind- 
 hente tilbud på græsslåningen for at sikre, at vi betaler en rimelig pris for arbejdet.    
 
• Sidste år blev der foretaget udskiftning af enkelte træer på fællesarelaerne, så der nu  
 forhåbentlig er liv i alle træer. Samtidig har Edvard sørget for frigravning af græs omkring  
 træerne for at sikre luft og vandtilførsel.  
 
• Edvard Sørensen har hele sidste år varetaget vedligeholdelse af de grønne arealer, herunder 

trimning af græs, friholdelse omkring træer mv. Bestyrelsen er meget glade og taknemme-
lige for dette arbejde, da det dels indebærer, at vores grønne arealer fremstår flotte og ind-
bydende, og det endvidere ikke medfører omkostninger for os. Stor tak til Edvard, der endda 
også i år har påtaget sig opgaven.  

 
• Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Hammel Maskinstation. Det har som  
 bekendt været en usædvanlig hård vinter, så der er brugt langt flere penge end normalt til  
 snerydning og glatførebekæmpelse.  
 Det skal for god rodens skyld fastslås, at det er bestyrelsen der beslutter, hvornår og i hvilket  
 omfang der skal ryddes sne og spredes salt. Kommentarer og forslag til niveau for sneryd- 
 ning og glatførebekæmpelse er meget velkomne, så vi har mulighed for at ligge det ønskede  
 niveau.  
 
• Vi har i efteråret fået færdiggjort legepladsen, som det blev besluttet på sidste general  
 forsamling. Dette blev blandt andet gjort på en fælles arbejdsdag, hvor der var rigtig stor  

tilslutning, arbejdslyst og højt humør. Bestyrelsen vil gerne takke mange gange for 
indsatsen.  

 Nu håber vi, at legepladsen i fremtiden vil blive flittigt anvendt, og fungere som et socialt  
 samlingssted for både børn og voksne fra hele området.  
 
• I efteråret blev alle pærer i vores gadebelysningsarmaturer udskiftet, og samtidig blev  
 glassene rengjort. Dette blev besluttet, da pærerne drypvist begyndte at springe, og det bliver  
 hurtigt for dyrt at udskifte disse enkeltvist.  
 Der er samtidig indgået en serviceaftale med Hammel Elforsyning om tilsyn med gade- 
 belysningen, og løbende udskiftning af sprungne pærer i de næste fire år. Dette koster  
 os ikke noget – dog skal vi betale for de materialer der anvendes.  


