
Formandens beretning
Først og fremmest velkommen til generalforsamling 2020.

I lighed med sidste år vil jeg igen bede om at tonen bliver holdt på et respektfuldt plan og at vi
lytter til hinanden, og respekterer at vi ikke alle har den samme holdning til alt.

Jeg vil så lige skrue tiden tilbage til generalforsamlingen for to år siden. Jeg fortalte på denne, at
det var sidste år jeg ville stille op som formand, og at nye folk burde melde sig til bestyrelsen.
Dette er desværre ikke sket, og for at holde sammen på bestyrelsen har jeg valgt at tage 2 år
yderligere, under forudsætning af at jeg bliver valgt, som absolut bliver de sidste. Jeg vil sige at det
er en fornøjelse at arbejde sammen med alle de andre bestyrelsesmedlemmer, og at de absolut
alle er nogle fantastiske mennesker. Det er samtidig blevet lettere at arbejde i bestyrelsen, da alle
har taget opgaver til sig, så opgaverne er fordelt efter hvad deres forskellige stærke sider er. Jeg
mener dog stadig at det er sundt at der kommer friske øjne til. Da vi startede, havde vi nogle ting
som vi brændte for. Fællesarealerne var et af dem, hvor vi er kommet i mål. Fastelavnsfesten kom
vi ikke i mål med, men har så valgt at lave fælles arbejdsdag om til et arrangement, hvor de folk
der stiller op til dette, får en god oplevelse med pizza, drikke og arrangementer til børnene. Der
må dog stadig være nogle der har ideer til, hvad de gerne vil have forbedret i foreningen, og dem
beder vi om at de melder sig til bestyrelsen. Vi talte på sidste bestyrelsesmøde om at vi specielt
godt kunne tænke os, at der var nogle kvinder der meldte sig. Bestyrelsen har i al den tid vi har
boet her udelukkende bestået af mænd. Jeg tror at selv i disse ligestillingstider, kan kvinder
bibringe nogle ideer som vi mænd måske ikke er så gode til at tænke over. Vi er i bestyrelsen
derfor blevet enige om at skulle nogle melde sig til bestyrelsen, vil der automatisk blive åbnet
plads for disse, så der ikke bliver kampvalg. Er der evt. to kvinder der kunne tænke sig at tilmelde
sig sammen, er der to eksisterende bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller, så vi kan få nye
øjne til.

Hvis vi så lige går et år frem til sidste års generalforsamling, havde vi jo en debat om vejbump,
hvor uenigheden omkring disse var til at tage og føle på. Forinden generalforsamlingen havde vi
været til møde med kommunen omkring disse, og der var absolut ingen problemer. Vejbumpene
blev vedtaget på demokratisk vis, men da vi igen henvendte os til kommunen omkring
gennemførelsen, havde holdningen ændret sig radikalt. Vi kunne nu kun lave et 50 km’s vejbump,
medmindre vi fik lavet vejene om til 30 km’s veje, hvorefter der skulle etableres minimum 3
bumps pr. vej. Vi fandt ikke at et 50 km vejbump var pengene værd, da det at køre 50 km på vores
veje er meget for hurtigt efter forholdene. Der er derfor ikke sket yderligere hvad angår vejbump,
bortset fra et forslag, der vil blive forklaret nærmere senere på generalforsamlingen.

Kommunen har som nogle sikkert har hørt planlagt at samle sport aktiviteter ved Hollænderhallen.
Vi var inviteret til det første møde angående dette sammen med sportsforeninger og andre
interessenter for området. Jeg deltog i dette møde som udelukkende gik ud på at
kommunalbestyrelsesmedlemmer ville høre hvilke interesser de forskellige foreninger har. I vores
forening har vi sikkert rigtig mange forskellige sportsinteresser. Det jeg slog på som
grundejerforening var at vi stadig havde behov for en sikker skolevej, hvor mange benytter
Rytterager/halvvejen. Vi har allerede problemer med fortravlede forældre, der benytter



Rytterager med al for høj hastighed, for at skyde genvej og sætte deres børn af ved
Hollænderhallen. Der er samtidig et krav om hvor mange grønne områder der skal være i området,
hvilket folk der har købt huse i vores forening måske har taget med i deres valg og som kommunen
ikke kan fravige. Jeg var og er ikke den store beundrer af kommunalpolitikkerne i vores kommune
efter at jeg var involveret i CWWP sagen. Når det så er sagt, må man også give kredit for at de nu
prøver at gøre det rigtige ved at lytte til folk, og så tage deres beslutninger ud fra disse mange
forskellig behov.

Vi skal have en aftale for snerydning på plads hvert år, hvor vi enten kan få en fastprisaftale eller
betaling pr. gang. Vi valgte igen i år betaling pr. gang, hvilket specielt i år har vist sig som en rigtig
god beslutning. Vi er godt klar over at det kan koste dyrt det år hvor vi får en rigtig lang snevinter,
men indtil videre har vi hvert år fået den bedste pris ved betaling pr. gang, så det fortsætter vi
sikkert med.

Vores kasserer Jonas har fået et par mails i det forløbne år fra mig som formand, med et ønske om
udbetaling af ret store beløb nogle af dem udbetalt i euro. Når man går nærmere ind på disse
mails, kommer de fra en mailadresse som ingen kender til, men mit navn står tydeligt som
afsender. Disse svindelsager er blevet politianmeldt, dog uden at politiet er gået videre med
sagerne.

Der er også uærlige mennesker der bryder ind i vores huse, og der har været adskillige forsøg og
deciderede indbrud det sidste stykke tid. Fra sidste års generalforsamling har jeg i formanden
beretning nævnt den politiassistent vi havde ude og vise os hvordan vi kunne sikre vores huse.
Specielt tilmelding til nabohjælp som er gratis og effektivt, synes Jeg vil kunne være værd at
nævne igen, som et godt og effektivt redskab til nedsættelse af risikoen for indbrud. Jeg ved at Lau
har undersøgt flere muligheder som han vil komme ind under evt. senere i aften.

Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god generalforsamling.


