
Bestyrelsens beretning juni 2022 

 

Vi har siden vi fik overdraget bestyrelsesposterne arbejdet med skabe en gennemsigtig bestyrelse og få lagt 
en masse af den tidligere dokumentation ind elektronisk. Det er en løbende opgave ved siden af de 

almindelige bestyrelsesopgaver.  
Sæsonen 2021 blev sluttet af med nedtagning af broen sammen med G/F Svenstrupdal og spejderne – 

spejderne var foran, så broen skulle blot bæres på plads da foreningerne mødtes.  
 

Over foråret har formandskabet bl.a. haft møde med naboforeningen G/F Svenstrupdal i forbindelse med 

fornyelse og opdatering af økonomiaftalen mellem vores to foreninger. Begge foreninger giver udtryk for et 
godt naboskab og ønsker fortsat en samarbejdsaftale.  

 
Sæsonen startede med arbejdsdag på fællesområdet ved stranden, hvor Jesper fra bestyrelsen havde lagt 

en plan for rydningen af gyvel.  

Der var et fint fremmøde og der var rig mulighed for at snakke med naboer – nye som gamle.  
Bestyrelsen forventer at invitere til arbejdsdag på engen to gange årligt med henblik på at komme gyvel 

mere eller mindre til livs. Altså både forår og efterå, så der er rig mulighed for at byde nye medlemmer 
velkommen i foreningen.  

 
D. 7. maj satte vi badebroen op sammen med naboforeningen og spejderne – det var en blæsende dag, 

men det gik hurtigt med de mange fremmødte og ikke mindst alle dem i våddragter i vandet.  

 
Vi vil gerne takke Gunner for at vedligeholde vores trappe og for at være i dialog med kommunen i forhold 

til skiltet J150 hvor det fremgår at stranden er offentlig (det samme gør sig gældende på kommunens 
hjemmeside) – hvilket ikke er tilfældet. 

 

Vores fine vej har fået en omgang støvbinder igen, så vi forhåbentlig kan reducere mængden af støv ved 
frokostbordene. Bestyrelsen opfordrer nok en gang alle til at køre langsomt, så der ikke trækkes en støvsky 

efter bilen og så børn kan færdes på vejen uden fare. Men også for at reducere mængden af grus som John 
skal slæbe! 

 

Vores kasserer Jesper Cederholm har valgt at træde ud af bestyrelsen efter denne generalforsamling.   
Torben Haubert, suppleant i bestyrelsen har også valgt ikke at genopstille. 

Der skal derfor være nyvalg til disse to ledige poster. Herudover skal vi vælge endnu en suppleant, fordi da 
der ved sidste generalforsamling ikke var stemning for, at Augusta kunne varetage en suppleantrolle, 

eftersom hun ikke figurerer som grundejer.  
I den forbindelse vil bestyrelsen gerne beklage de udmeldinger der kom i forbindelse med diskussionen ved 

sidste generalforsamling – det var ikke på sin plads. Bestyrelsen burde have afsluttet diskussionen. 

Bestyrelsen så gerne, det var muligt at dispensere for Augustas deltagelse som suppleant.  
 

Økonomien ser fin ud – den vil blive gennemgået senere som et punkt på dagsordenen. Der er ikke planlagt 
udskiftning af brønde, men der er penge i budgettet hvis der skulle blive behov for det.  

 

Augusta har stået for opgaven med at forny og opdatere hjemmesiden – hjemmesiden var udsat for et 
hackerangreb og var derfor nede en periode. Hjemmesiden er bygget op på ny med et nyt udseende.  

Tak til Augusta! 
 

Naja og William fra nr. 69 står for festudvalget til jubilæumsfesten – der er plads til flere, hvis I gerne vil 
hjælpe med arrangementet.  

 

Bestyrelsen og naboforeningen inviterer til fælles Skt. Hans arragement den 23. juni. I vil modtage en 
særskildt invitation snarest. 

 
Bestyrelsen inviterer til fællesarbejde på engen samt optagning af badebroen lørdag d. 3. september. Jo 

flere vi er, jo hurtigere går det - og så er det faktisk ret hyggeligt! 



 

Tak for ordet.  

  
 

 
 

 


