Beretning 2021.
Årsberetningen i de fleste foreninger handler i år jo nok en del om corona.
Vi har også mærket til dether i foreningen.
Bestyrelsen har holdt mødepause fra august til maj, men vi har holdt kontakt via mail og telefon.
Til gengæld har der været aktivitet i husene herude. Mange har brugt stedet som ”coronafristed” og
et større antal huse end sædvanlig har skiftet ejere. Velkommen til de seks nye medlemmer af
foreningen, vi håber I alle bliver glade for jeres fritidsbolig.
Der er blevet gravet fibernet ned i vores område i løbet af vinter/forår. Det er gået uden de store
gener for trafikken, og der er planeret og sået græs efter gravearbejdet i rabatterne. Det kniber mere
med at få ordnet indkørsler og græsplæner, nogle har selv taget fat på arbejdet. Vi har tre gange
henvendt os til Fibia, senest 17. juni og den 21. juni modtaget følgende svar:
”Jeg har lagt denne sag videre til vores produktionsafdeling. Når de har kigge på sagen, høre du fra os
igen.”

Man er meget velkommen til selv at henvende sig til Fibia for at lægge mere pres på dem.
Vores veje har igen klaret vinteren uden de store problemer, også selvom renovationsbilerne
tilsyneladende ikke har været i stand til at overholde aftalen om forsigtig kørsel om hjørner og ved
indkørsler.
Vi havde planlagt at rette op på kantsten, men er i stedet endt med at anbringe store, hvidmalede
sten på de udsatte hjørner. Så må vi håbe, at de er i stand til at holde bilerne på vejen.
Som det fremgår af det udsendte regnskab, er økonomien i orden og takket være Connies nidkærhed
er der styr på posteringerne, så vores revisorer ikke har de store problemer med at få overblik. Til
gengæld giver hvidvaskreglerne os udfordringer, idet vi skal dokumentere alt muligt og umuligt i
forhold vores foreningsarbejde. Vi har fægtet os igennem det, men det er noget af en jungle.
I årets løb har Carl Christian solgt sit hus og er derfor trådt ud af bestyrelsen. Der skal lyde en tak til
ham for det mangeårige arbejde, både som kasserer og som ”vejansvarlig”. Vi vil savne hans store
erfaring. Og tak til Elsebeth, der som suppleant trådte til og sørgede for, at bestyrelsen stadig har
været funktionsdygtig.
Disse var ordene og jeg vil hermed overlade beretningen til generalforsamlingens behandling.
Søren Stjernø

