Generalforsamling d. 01.09.2016

Formandens beretning:

Så er det 3. gang, jeg står her til en generalforsamling og skal aflægge beretning. Nu
er opgaven ikke så angstprovokerende som de forrige år, og jeg føler at resten af
bestyrelsen og jeg har fundet en god vej sammen.
Det forgangne år har budt på ikke så meget praktiske, men derimod tekniske
udfordringer i form af genopretning af vores hjemmeside og etablering af mobilepay.
Det er virkelig en stor lettelse for mig personligt, at dette alt sammen nu kører, så nu
har vi efterkommet efterspørgslen fra specielt de yngre familier her i Trædballe om at
være med udviklingen. Hjemmeside – check!, facebook – check!, mobilepay – check!
Det er ingen hemmelighed, at vi har det laveste medlemstal i mands minde, og vi
synes jo at vi gør det så godt og forstår det ikke helt.
Som skrevet i nyhedsbrevet har vi fået indkørt faste arrangementer for børnene
herude, så der er æblepresning i september/oktober, Halloween i oktober, fastelavn i
februar og Sct. Hans bål i juni, og nu står udfordringen på at finde ud af, hvad
forældrene eller de voksne herude gerne vil bruge vores grundejerforening til?
Vi har kastet et par bolde op i luften – skal vi holde loppemarked eller byttebørs?
Skal vi arrangere foredrag? Eller skal vi arrangere gåture i vores skønne natur og
omgivelser? Dette vil vi rigtig gerne have indspark til – vi vil jo gerne arrangere
noget, som folk bakker op omkring.
Giv os din mening! Hvad kunne DU tænke dig? Hvad har du hørt at naboerne kunne
tænke sig?
Derudover har vi som vanligt afholdt en hyggelig Sct. Hans aften på Firmasports
baner – den tradition bliver der ikke rørt ved - det bliver vi ved med, så længe vi har
adgang til pladsen dernede.
Vi er igen blevet forespurgt af familier i Svendsgade, om grundejerforeningen kan
udvides til også at opfatte Svendsgade. Dette lader sig desværre ikke gøre, men

bestyrelsen har drøftet det og er blevet enige om, at ønsker de at betale kontingentet,
er de naturligvis velkomne til at låne redskaber og deltage i arrangementerne.
Brøndborerens grund på hjørnet af Borgvej/Dalvej har igen i vinter været et emne i
bestyrelsen. På baggrund af diverse henvendelser så bestyrelsen sig nødsaget til at
uddele flyers på dele af Dalvej, Borgvej og Kærvej for at undgå, at folk bare smider
deres haveaffald, murbrokker, plastik og andre uforgængelige ting på hans grund. Vi
har ikke hørt yderligere fra Brøndboreren og vi mener, at nu har vi gjort vores for at
vores medlemmer behandler hans grund ordentligt.
Jeg har på bestyrelses vegne dette år 2 gange henvendt mig til Teknisk Forvaltning
mhp. at få flyttet et par vejskilte, da placeringen var uhensigtsmæssig – dette er
udbedret, hver gang inden for kort tid.
Hvis der er ønsker om tiltag, spørgsmål eller andre ting vedrørende vores
lokalområde, der kunne ligge på sinde, så kan vi kun opfordre til at kontakte en i
bestyrelsen, hvorefter vi gerne arbejder videre med det.
Jeg vil slutte med at sige, som Jørn sagde i talen til Sct. Hans, at det er de frivillige
kræfter, der får det til at ske.
Det var ordene, mange tak.

VALG:
LIGE ÅR: formand, et bestyrelsesmedlem og revisor.
ULIGE ÅR: kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og revisorsuppleant.
PÅ VALG I ÅR:
Mette, formand – modtager genvalg
Lone, bestyrelsesmedlem – er fraflyttet, kan ikke genvælges – ny skal vælges
Bent Erik, suppleant – er ramt af sygdom - ny suppleant skal vælges
Poul Erik, revisor – modtager genvalg

