
Beretning 2015

Dette er så formandens beretning nr. 49. Det vil sige at vi næste år kan fejre 50 års jubilæum. Lad os senere tage
en snak om, hvordan det kan markeres. 
Med hensyn til året der er gået, har jeg tænkt mig at sige følgende:

Økonomien er velfungerende, det samlede budget holder og kassereren har overblikket. Vi foreslår, at en del af 
det opsummerede overskud overføres til vejfonden, så vi er rustede, den dag der bliver behov for større 
investeringer på vejene. Der har været lidt problemer med rettidig indbetaling, bl.a. på grund af 
adresseændringer. Husk at meddele ændringer af både hjemadresse og mailadresse, så der ikke opstår unødige 
forsinkelser.

Vores veje har nu igennem længere tid vist sig at kunne holde. Vi har fået skrabet vejen en enkelt gang og vil 
fremover gøre det efter behov. Carl Christian holder øje med vejens tilstand og bestiller vejmanden, når det er 
nødvendigt. Vi er som grundejere forpligtet til at holde vejstykket ud for egen grund, men foreningen tager sig 
af den overordne vedligeholdelse. Indkørslen til Agervej er hårdt belastet, ikke mindst af trafikken til grundene 
længere fremme end vores forening. Naboforeningen kan nu være med til vedligeholdelsen, idet vi har placeret 
et par bunker stabilgrus til at fylde i hullerne, hvis de blive generende, er det ikke grundejerne ud til dette 
stykke af vejen, der skal stå for det hele. Vores tre små, trekantede skilte med fartbegrænsning er nu reduceret 
til et enkelt, deres holdbarhedsdato er forlængst overskredet. Vi har besluttet ikke umiddelbart at forny dem. 
Derimod har vi besluttet at udskifte et af navneskiltene til Havrevej, idet det var blevet totalt ulæseligt.  

Igen i sommeren 2014 blev der inviteret til sommerfest hos Martin, Højgårdsvej 6. Det blev en hyggelig 
eftermiddag, som vi håber mange flere vil deltage i år, hvor datoen er fastsat til 8.august. 

Containeren, der som sædvanlig blev bestilt til første weekend i uge 42, blev i år benyttet efter hensigten, så vi 
fik ingen ekstraudgifter der i år.

Efterårets og vinterens storme gik forholdsvis skånsomt hen over vores område, måske fordi der flere steder er 
blevet fældet nogle af de store, gamle træer.

Bestyrelsen har ud over de praktiske foranstaltninger henvendt sig til SK-forsyning vedrørende frist og dato for 
aflæsning af vandmålere. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt med aflæsningsdato i vinterhalvåret og med en 
frist på ca. en uge til at aflæse. Vi har fået at vide, at de vil prøve at finde en bedre løsning for sommerhusejere, 
så aflæsningsdato og tidsfristen harmonere bedre med de tidspunkter hvor et sommerhus normalt benyttes.

Kassereren og formanden har deltaget i årsmødet i Fritidshusejernes Landsforening. Det var udbytterigt, idet vi 
både blev opdateret omkring diverse lovmæssige forhold og fik kontakter til andre foreninger, der har samme 
problemstillinger som os. Vi betalte selv for deltagelse og overnatning, men foreslår, at der budgetteres med et 
beløb til delvis dækning af deltagelse fremover.

Et enkelt hus er blevet solgt i det forgangne år, velkommen til de nye beboere, håber I vil nyde området lige så 
meget som vi andre. 

Tak til bestyrelsen for året bestyrelsesarbejde og til revisorerne for udført arbejde med regnskabet. 


