Grundejerforeningen Sønderlunden
Beretning for 2014
Formandens beretning ved generalforsamlingen den 10. marts 2015.
2014 har været endnu et godt år for grundejerforeningen, og der er sket mange forskellige
aktiviteter og nye tiltag..
Foreningens bestyrelse har det klare formål at arbejde for foreningen bedste, med den
bemyndigelse generalforsamlingen har givet, og hvor økonomien er fastsat.
Sommer vedligehold:
Det er bestyrelsens opfattelse at Aakjærgrønt har løftet opgaven godt, der er dog nogle
enkelte tilretninger fortaget, med gødning af de grønne områder. Derudover er der ryddet op i
bedene, og lægges op til en beplantningsplan i indeværende år, hvor de der har interesse i
fremtidig beplantning kan tilslutte sig den arbejdsgruppe der tager fat til foråret.
Vinter vedligehold:
Er igangsætning ved sne mere end 5 – 10 cm samt saltning når det ligeledes bliver varslet på
offentlige veje, det vurderes selvfølgelig løbende, men foreningen har fået den leverance fra
St. Nygård der er aftalt og på et acceptabelt niveau, der modsvarer den vinter bekæmpelse
der sker uden for området. Saltning af fortove afstemmes med leverandøren, og holdes op
mod lovgivningen.
Antenne muligheder:
Foreningen har indgået aftale med Waoo og de grudejere der ønskede at benytte tilbuddet er
kommet over på aftale i juni måned, hvor de der benyttede tilbudt fik nyt udstyr leveret af
trefor.
Fælleshus:
Bestyrelsen har afsøgt mulige placeringer, og er nået frem til at eneste opnåelige sted er hvor
der oprindelig var planlagt en bygning, og dermed i lokalplanen for området, bliver stedet hvor
vi indhenter tilbud på projektet.
Årets aktiviteter har været mangeartet, hvor bestyrelsen har afholdt 6 møder, med gode input
fra medlemmerne, og blive endelig ved med det.
Sankthans:
Der har været afholdt midsommerfest i foreningen, hvor aftensmaden var klaret, samt
skumfiduser til børn og barnlige sjæle, og vejeret taget i betragtning var der stor tilslutning,
og vil blive gentaget i år.
Oprydningsdage:
Der har været afholdt 2 oprydningsdag, med stor tilslutning, med rundstykker til at starte på,
og den medbragte kaffe samt måske en enkelt til at styrke sig på i starten, har været rigtig
hyggeligt og det betragtes som en succes, og vil blive gentaget den 12. april 2015.
Øvrige forhold:
Udsyn fra stamvejen er udfordret hos kommunen, dog uden succes. Vi har haft besøg af store
lastbiler, der ikke har haft en opdateret GPS, og udfordret vores område der bestemt ikke er
bygget til tunge køretøjer. Affald fra sidste oprydningsdag, bliver brændt af for sent, det sker
ikke i år. Men ”juletræs afbrænding” vurderes i den kommende sæson.
Til sidst har jeg tilbage at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. En tak
skal der også sendes til dem der har bidraget med gode forlag, og endelig en tak til alle jer
medlemmer, for uden jer havde vi ikke en forening.
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