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Vel mødt efter århundredets varmeste sommer!
Efter sidste års generalforsamling samledes den nye bestyrelse, vi har
afholdt 4 bestyrelsesmøder og et ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er ikke fuldtallig, og vi mangler faktisk 2 suppleanter for at
være dem, vi skal være – så vi vil gerne være 2 mere.
Til sidste års generalforsamling enedes vi om at fortsætte med de faste
arrangementer, som vi har haft de sidste 3-4 år. Derfor holdt vi en dag
med æblepresning i september – til dette arrangement kom der en
håndfuld familier. Der blev også afholdt en eftermiddag med
græskarskæring, men til dette kom der desværre ingen.
Til fastelavn afholdt vi tøndeslagning med stor succes. Dette er hvert år
velbesøgt.
Vi indkøbte i vinters en ny babygynge, som er godkendt til offentlige
legepladser. Babygyngen blev hængt op i forbindelse med
fastelavnsfesten.
Sct. Hans på det gamle Firmasport er også en årligt tilbagevendende
begivenhed for grundejerforeningen, og det var også velbesøgt over
forventning til bål, pølser, fællessang og hygge – så er det dejligt at være i
bestyrelsen.
En repræsentant fra grundejerforeningen har i foråret deltaget i
Affaldsindsamlingen. Grundejerforeningen er med i Grønt Forum og

melder os til næste års affaldsindsamling, så alle kan møde op og være
med til at gøre vores fællesområder kønnere.
Legepladsen er vores – dermed er man som medlem med til at betale for
vedligeholdelsen. Det står bestyrelsen for lige nu, da vi ikke har økonomi
til at betale os fra det. Vi nedsatte i sin tid et Legepladsudvalg til at stå for
vedligehold og opsyn, og det vil vi meget gerne have op at køre igen fx
med en årlig dag til ”forårsklargøring” foruden græsslåning og
hækklipning.
Tilbage til arrangementerne. Vi har i bestyrelsen tænkt, at de 4 faste
årlige begivenheder skulle skabe grobund for flere arrangementer, og at
vi ville få input til andre ting. Vi må sande, at ikke alt gik efter vores
forventning, og vi har derfor valgt Halloween fra. Dermed har vi 3 faste
arrangementer at byde på, foruden den årlige generalforsamling. For at
vores grundejerforening ikke udelukkende skal have arrangementer for
børnefamilier, forsøger vi at lave begivenheder, som kan appellere til alle,
unge som ældre. Her er det også nødvendigt for os med input fra
medlemmerne, og vi har lige nu et par ting på tapetet, som vi håber på at
kunne invitere til denne sæson.
I det forgangne år har der ikke været borgerhenvendelser vedr. diverse
byggearbejder herude. Vi følger kommunens arbejde med bl.a. Ny
Rosborg, som sjovt nok ændrer form hele tiden i forhold til det, de
startede med at præsentere for os.
Vi har jo fået Vestbyens Lokalråd her i området, som vi er lidt under
vingerne af – specielt i forbindelse med henvendelser til alt det
kommunale. De er gode til at blande sig, og sammen er vi stærkere.
Så til det alvorlige: Hvis vi skal kunne lave større ting, eller bare gøre vores
ord gældende over for kommune eller andre instanser, så skal vi være

flere medlemmer. Vi synes selv, at denne bestyrelse har arbejdet på at
styrke fællesskabet herude, og det kan sagtens blive bedre.
Mange synes ikke at det er nødvendigt at være medlem – børnene er
flyttet hjemmefra, og man har måske alle redskaber selv hjemme i skuret,
og der holder en trailer i indkørslen. Det er helt fair. Bestyrelsens
intentioner om arrangementer for børnefamilierne som fundament for
medlemsstørrelsen er måske også skudt forbi? Vi er i tvivl, for vi vil gerne
arbejde for det og meget andet i bestyrelsen. Det kan være svært i en
travl hverdag med børn, arbejde og hus at finde tid til andet end sit eget,
og det er fuldt forståeligt. Alt findes i dag i en ruf på internettet og kan
klares på få minutter – og så er det måske ikke så appellerende at skulle
ud af sit hus og til et støvet bestyrelsesmøde.
Vi kan faktisk prale af, at vores grundejerforening er frivillig – dem er der
ikke mange af længere. Vi er ikke underlagt specifikke kommunale krav,
men vi hviler på et fundament af fælles interesser for parcelhusejerne i
området og er som frivillig forening også karakteriseret ved sociale
arrangementer. Men er det så det, man vil have i fremtiden?
Lukker vi ned, så er fremtiden uvis for grundejerne herude – så skal der
måske betales for snerydning, gadebelysning, skiltning og meget andet –
og så bliver prisen sat markant op ved tinglysning. Det er set andre
steder, og det kunne måske også komme til at ske for vores lille område –
det er helt op til politikerne. Det er noget, vi helst ikke ser ske.
Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for arbejdet i den forgangne
sæson. Vi synes ikke selv, at vi er støvede – vi er alle sammen bare
mennesker – med hver vores hverdag med alt, hvad det kan indebære.
Vores lille forening er udelukkende drevet af frivillige kræfter, men vi gør
det, fordi vi gerne vil det her – måske mest fordi vi ikke kan lade være –

da vi gerne vil fællesskabet og dialogen – til forhåbentligt alles bedste her
i Trædballe. Jeg glæder mig i hvert fald til en ny sæson.
Tak for ordet.
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