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Hvor hurtigt går et år? Tjah, det tager 12 måneder – og 12 måneder kan flyve afsted
eller de kan føles som en uendelig vandring mod ingenting, så det kommer an på… !
Men når man pludselig skal se på, hvad der egentlig er blevet arbejdet med det
sidste år, løber der alligevel lidt vand i åen.
Efter sidste års generalforsamling samledes den nye bestyrelse, og der har i alt
været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Vi afholdt sidste år to søndage med æblepresning på legepladsen – det var med
nogenlunde tilslutning den ene søndag og ingen kom den anden søndag. Til
halloween kom der desværre ingen til græskarudskæring.
I år har vi allerede afholdt æblepresning, hvor der kom 1 enkelt. Og halloween er
qua besøgstallet sidste år nok også skudt helt forbi – så vi må være åbne for at se på,
at kræfterne ikke bruges forgæves de forkerte steder, men må til at tænke nyt.
Der blev ultimo september holdt et medlemsmøde for interesserede vedr.
jordpåfyldningen på engen vest for Rubjergvej og Raakjærsvej – det kunne samle
godt 30 stk., der bag det gamle Firmasport lyttede til Teknik & Miljøs ideer og
diverse teorier omkring vand. Derefter travede alle op over marken op til engen ud
for Vestkæret, hvor Carsten Friis stod for skud for skarpe spørgsmål. Efterfølgende
har der været nogen mailkorrespondance frem og tilbage – også med vekslende
interesse fra beboere. Emnet er også tungt, og Teknik & Miljø er noget seje at danse
med, så man kan – trods gode intentioner og fine argumenter - godt føle det, som
om man slår i en pude og ingen vegne kommer.
Til gengæld var der stor opbakning til temamødet i januar om VAND. Det blev en
spændende og god aften, hvor de fremmødte stillede gode spørgsmål med stor iver,
og folkene fra kommunen svarede beredvilligt. Vi vil holde dem op på det sagte og
inviterer dem igen næste år for at høre, hvor langt de er nået.
I februar holdt vi traditionen tro Fastelavn, og der var rigtig pænt fremmøde af
udklædte børn – så er der noget ved det!

D. 1. juni overdrog kommunen et område ved Firmasport til det nystiftede
Vestbyens Lokalråd - det indebærer som bekendt et fælles mødested,
naturlegeplads, petanque, bålplads og hundelufteområde – derudover er
Firmasports gamle bygninger nu også på lokalrådets hænder – alt sammen noget,
som lokalrådet arbejder hårdt videre med, og vi følger med på sidelinjen. Lige nu
pågår gravearbejde på området vest for Firmasport, og der er opsat skilte, der
beskriver, hvad de laver – det skal nok blive godt for os alle.
Sct. Hans blev igen i år afholdt ved Firmasport – lokaliteten skifter lidt fra år til år,
men hyggeligt og søgt var det – vi var vel godt 60 mennesker til bålsang, pølser og
hygge. Dejligt at så mange møder op på denne traditionsrige aften herude på den
forblæste lille plet.
Derudover har bestyrelsen arbejdet med diverse henvendelser – mest om
jordarbejdet og vand herude, og vi er i konstant dialog med Teknik & Miljø og stiller
kritiske spørgsmål til deres arbejde.
Ind imellem må man sande, at det kan virke som Sissyfos arbejde – som at slå i en
dyne - når man er oppe imod sådan et stort apparat. Vi vil gerne ses som den der
irriterende myre, der bliver ved at bide, og vi arbejder hen imod, at forandringerne,
der sker herude, bliver noget, som vi i det mindste har haft indflydelse på og ikke
bare er noget, som nogen har besluttet hen over hovedet på os.
Til gengæld var der endelig en henvendelse fra en, som kendte én, som kendte til
Bakkevej, som var blevet eftersøgt af en familie fra Herning. De blev sat i kontakt
med hinanden – tålmodighed lønnede sig i dette tilfælde.
Der har været mange henvendelser vedr. biler, der kører alt for stærkt både på
Vestbanevej, men også på Engvej og Holmevej. Det er blevet undersøgt, om vi måtte
sætte skilte op med ”Legende børn”, men det må man kun på private fællesveje, og
eneste private vej er grusdelen af Holmevej. Så ideen blev desværre skudt ned.
Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for arbejdet i den forgangne sæson. Vi i
bestyrelsen er alle sammen bare mennesker – med hver vores hverdag med alt,
hvad det kan indebære af pligter, forpligtelser, diverse interesser og pludseligt
opståede hændelser. Vores lille forening er jo udelukkende drevet af frivillige
kræfter, og det kan ind imellem være svært at få tingene til at gå op, - at få enderne
til at nå sammen - når så mange skal mødes – men vi gør det – fordi vi gerne vil det
her - fordi vi mener at 80 års arbejde ikke bare skal gå til grunde, men at vi vil
fællesskabet og dialogen – til forhåbentligt alles bedste her i Trædballe.

Så tillykke med 80 års jubilæet som grundejerforening – lad os håbe, at foreningen
består i mange år fremover.
Tak for ordet.
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