
Beretning 2020. 

Denne sæson vil nok især blive husket for det helt specielle forår. 
Coravirus fik folk til at tage i sommerhus som aldrig før, og salget af to 
huse på rekordtid betyder, at vi i år kan byde velkommen til hele fem nye 
medlemmer af foreningen. Håber, de vil føle sig tilpas herude I 
sommerlandet.

Vores veje er generelt i fin stand, dog har der været nogle udfordringer 
med, at de store renovationsbiler kørte rabatterne op. Vi har rettet 
henvendelse til kommunen, og man har lovet, at chaufførerne vil prøve at 
tage mere hensyn. Vi har bestilt opretning af hjørnerne Agervej/Havrevej, 
hvor kantstenene er blevet kørt helt ned under græsset.
På det seneste har der også været problemer for renovationsbilerne, idet 
hæk og træer enkelte steder er vokset så meget, at de ikke kan komme til. 
Prøv at få det klaret, måske i forbindelse med hækklipningen. 
Derudover er vores vejskilte blevet skiftet, så man nu er i stand til at læse 
vejnavnene igen.

Vi har været i dialog med en grundejer vedrørende ombygning af hus, og 
det ser ud til, at vi sammen har fundet en god løsning.

Sidste år opfordrede vi til, at man tilmeldte sig Nabohjælp. Lige nu er der 
tilmeldt 6. Tallet skulle gerne lidt højere op, så den præventive virkning 
forøges.

Som noget af det sidste er der nu mulighed for at tilmelde sig fibernet via 
Fibias projekt for området. Det ser ud til at blive en realitet, da der i går, 
lørdag var tilmeldt 265 af de nødvendige 300. Fibia har besluttet at 
medtage yderligere et område med 104 adresser, så mon ikke det vil lykkes
at finde de sidste 35?

Den traditionelle sommerfest finder sted lørdag den 8. august på 
Højgårdsvej 4. Der er bestilt godt vejr.
Der udsendes indbydelse sammen med referat og kontingentopkrævning.

Til slut tak til den øvrige bestyrelse, jeg synes vi sammen har fået godt styr
på det hele. Også tak til vores effektive revisorer og til de fremmødte 
medlemmer, dejligt at mærke opbakning i disse forvirrede tider. 


