Grundejerforeningen Sønderlunden

Beretning for 2015
Formandens beretning ved generalforsamlingen den 8. marts 2016.
2016 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 Søren Nørskov har løftet opgaven godt, der ud over det
aftalte vedligehold, har fortaget rydning af tilgroede bede, samt ukrudt bekæmpende tiltag der
gerne skulle vedblive i 2016.
Vinter vedligehold:
Er igangsætning ved sne mere end 5 – 10 cm samt saltning når det ligeledes bliver varslet på
offentlige veje, derudover er stier og fortove kommet med i den nyeste aftale, og det vurderes
stadig om der er behov for ydelige tiltag.
Årets aktiviteter har været mangeartet, hvor der er oprette en Boligkartoteket, hvor
interesserede køber og sælger kan udveksle oplysninger, vi er endda kommet på Facebook, og
bestyrelsen har afholdt 6 møder, med gode input fra medlemmerne, og blive endelig ved med
det.
”Grøn gruppe”
Med baggrund i beslutning fra sidst generalforsamling har en gruppe af grundejere undersøgt
mulighederne for at benytte ”bydelspuljen” til forskønnelse af området, der har været afhold
flere inspirationsmøder, samt taget initiativer til beplantning flere steder, samt prikken over
i’et med plantning af frugttræer ved søen, hvilket er gjort med en entusiasme og interesse vi
gerne vil kvittere for her, og da gruppen var ad-hoc og nu afsluttet, vil bestyrelsen tage
initiativ til inddragelse af interesserede grundejere i 2016 også.
Fælleshus:
Bestyrelsen har besluttet at udsætte vurdering af et fælleshus, dels på grund af økonomien, og
omfanget af opgaven på nuværende tidspunkt, der drøftes alternativer til opmagasinering af
foreningens materialer mv.
Antenne muligheder:
Waoo har meddelt at de har valgt at benytte yousee som fremtidig leverandør, det har
foreningen som sådan ingen indflydelse på, og har blot ændret aftale grundlaget med et nyt
navn, alt kommunikation og ydelse køre stadig fra TREFOR og YouSee.
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.
Forskønnelsesdage:
Der har været afholdt 2 oprydningsdag, med stor tilslutning, med rundstykker til at starte på,
og den medbragte kaffe, det betragtes som en succes, og vil blive gentaget i 2016.
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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