
Bestyrelsens beretning om 2018 
Fremlagt på generalforsamlingen i 2019 

Der har været afholdt bestyrelsesmøder i februar, april og september 2018 og derudover 
februar 2019. I denne beretning skitseres de væsentligste drøftelser og beslutninger. 
 
Tiltag 
På legepladsen er sket meget i 2018. Der er nye gynger. De 2 gamle dækgynger er 
udskiftet. Den ene med en ny mere stabil dækgynge og den anden med en babygynge. 
Sandkassen har fået en ny og mere solid gravko. 
Bænkene er blevet fornyet i form af slibning og oliering, så de nu fremstår i en helt anden 
klasse. Der er også indkøbt små cafeborde til kaffe og lignende. 
 
En grejbank er etableret, der faciliterer lån og udlån af vores individuelle redskaber, 
værktøjer og lignende. Dens bidrag til mere udlån er ukendt. Men det kan hvert fald 
dokumenteres at flere ting bliver lånt ud via opslag i Facebookgruppen. 
 
Beslutninger/drøftelser 
Bestyrelsen var med til drøftelsen af en ny og mere sikker overgang af Olaf Becks Alle. Det 
er etableret ultimo 2018 og inkluderer helleanlæg, fartbegrænsning i form af 30 km/t zone 
samt vejbump. 
 
Bestyrelsen har afgivet høringssvar vedrørende nyt affaldsregulativ, der dækker kommunens 
borgere. Hidtil har det kun omfattet villaer, så det nye er at lav tæt bebyggelse som vores 
også skal være en del af ordningen nu. 
 
Beboerudskiftning 
Nye beboere er kommet til i 2018 i nr. 5, 13 og 24. 
 
Arrangementer 
Vejfesten d. 11. august var en succes i år med slushice og som sædvanlig regn.  
 
Havedag d. 29. april var en succes med stor tilslutning. Der blev ordnet mange praktiske ting 
på træer, hæk, befæstning og legepladsen. 
 
Sædvanen tro var der gløgg og æbleskiver i carporten i nr. 24 d. 2. december. 
 
Fastelavn d. 3. marts 2019 var også en succes med praktisk hjælp fra flere medlemmer. 
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