
Bilag til referat fra ordinær generalforsamling den 28. april 2011 
 
 

Bestyrelsens beretning 
 
 
• Der er i årets løb afholdt tre bestyrelsesmøder, nr. 32 – 34  
 
• Bestyrelsen har været uændret siden sidste generalforsamling, og består af Claus Løgager,  

Knud-Erik Andersen, Edvard Sørensen, Kristian Thrane 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.  
 
• Edvard Sørensen har sidste år forestået glæsslåningen på vores fællesarealer. Arbejdet har  
 efter bestyrelsens opfattelse været fuldt tilfredsstillende med hensyn til kvalitet og klippe- 
 terminer.  
 Bestyrelsen har derfor i samråd med Edvard indgået aftale om fortsættelse af ordningen også  
 i 2011.  
 
• Sidste efterår blev nedløbsbrøndene i vejen renset, og det blev i den forbindelse vurderet, at  
 rensning hvert andet år vil være passende. Der skal derfor påregnes rensning af brønde igen i  
 efteråret 2012.  
 
• 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. Set i lyset af, at også sidste vinter var meget hård, har vi  
 været lidt tilbageholdende med snerydningen, for at holde udgifterne nede.  
  
 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.  
 
• Edvard Sørensen har hele sidste år varetaget vedligeholdelse af de grønne arealer, herunder 

trimning af græs, rengholdelse af vejarealerne, friholdelse omkring træer mv. Bestyrelsen er 
ovenud tilfredse og taknemmelige for det kæmpe arbejde der ydes, da det dels indebærer, at 
vores grønne arealer fremstår flotte og indbydende, og det endvidere ikke medfører omkost-
ninger for os.  

 En stor tak til Edvard, der som en lille ekstra belønning af bestyrelsen hermed inviteres ud at 
spise på Restaurant Pøt Mølle sammen med sin bedre halvdel. 

 
• Sidste år blev der afholdt Sankt Hans arrangement på legepladsen. Det var en meget  
 hyggelig aften med mange deltagere. Vi har fået mange opfordringer til at gentage i år, og  
 det kan vi kun opfordre til, at der arbejdes videre med.  
 
• Planerne for året 2011 er fortsat udskiftning af de træer, endnu ikke har fået ordentlig fat, og  
 træbekyttelse af legeredskaberne. Øvrige forslag er selvfølgelig meget velkomne.  


