Beretning 2014
Vi afholder i år generalforsamling nr. 49 i Højgårdens Grundejerforening. Området må i dag
siges at være færdigetableret som sommerhusområde. I godt et år har vi selv ejet vores veje
og kloakering er afsluttet, så det hat været år 1 med kloaker under egen jord.
I det forløbne år har vi endnu en gang moderniseret vores økonomiske forhold. Vi har skiftet
bank og er overgået til kontingentbetaling via bankoverførsel, så man ikke længere kan være
nødt til at betale for at bruge girokort. Håber det bliver lettere for både medlemmer og
kasserer på denne måde.
På sidste generalforsamling blev der inviteret til sommerfest kombineret med fødselsdag
m.v. hos Martin Felbo, Højgårdsvej 4. Ikke så mange fra foreningen deltog, men vi var
enige om, at det kunne være rigtig godt, hvis traditionen for en fælles sommerfest kunne
genoptages. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at Martin gerne vil stå for afholdelse af
sommerfest i år, så det kunne se ud, som om vi kan få mulighed for at ses alle sammen og
lære hinanden at kende.
Vores veje er efter det første år i ret god stand. Kun Agervej præges af huller i vejbanen
omkring indkørslen fra Næsbyvej. Vejen benyttes foruden af os selv af beboerne hos vores
naboforening. De har derfor forestået skrabning af vejen, således at hullerne er blevet
nogenlunde udjævnet. En del trafikanter har stadig svært ved at overholde
hastighedsgrænsen på de 15 km. Vi må hjælpe hinanden med at alle, også gæster, holder
farten og støvet nede.
Containeren kom p.gr.a. en misforståelse en uge før tiden og blev meget hurtigt overfyldt
med alt for lange grene, muligvis slet ikke fra en af vores beboere. Heldigvis var
vognmanden villig til at omdirigere en bil, så containeren kunne skiftes og være klar til at
modtage det ”reglementerede” haveaffald.
Efterårets storme har heldigvis været rimeligt skånsomme for vores område. ”Blot” nogle
væltede træer og udhuse, nedblæste tagrender og lignende, men ingen større skader på
sommerhusene. Måske vi lige skulle overveje, om nogle af vores efterhånden meget høje og
store træer skulle fældes, ikke blot af hensyn til problemer i forbindelse med kommende
storme, hvor de kunne vælte ud over veje og nabogrunde, men også måske skabe bedre
mulighed for lys for naboer.
På vores hjemmeside forsøger vi at orientere om forholdene løbende, også i forbindelse med
stormene. E-mail tilmelding er stigende, så også ad denne vej har vi kunnet orientere de
grundejere, der ikke umiddelbart selv har haft mulighed for at være opmærksom på skader.
Forhåbentlig vil vi inden længe have langt de fleste grundejere på maillisten, så denne
service kan blive til endnu større gavn.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år og en særlig tak til Conni, der
som kasserer har varetaget overgangen både til ny bank og til nyt regnskabssystem. Også en
tak til Birgitte, som var været villig til at indtræde på suppleantposten. Du har mange andre
aktiviteter, så du vil gerne træde tilbage. Heldigvis har vores tidligere kasserer meddelt at
hun er villig til at indtræde på suppleantposten, idet hun vender tilbage fra en meget
spændende tid i Grønland. Det er godt med et medlem der kender til arbejdet, men vi vil
gerne have 2 suppleanter for at give bestyrelsen endnu større bredde.
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