
 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens arbejde i det forgangene år. 

Vi holdt et stiftende bestyrelsesmøde i starten af december for at få posterne besat i den nye bestyrelse.  

Bestyrelsens første og vigtigste opgave var at for styr på regnskabet så vi kunne få det godkendt på en 

ekstraordinær generalforsamling. Bendt og jeg havde et par møder med Kim, den tidligere kasserer.          

Vi gennemgik de gamle bilag. Bendt og Kim har efterfølgende også afholdt nogle møder for at få det hele 

til og stemme. Takket være det store arbejde fra Bendt lykkedes det til sidst og få alt på plads. Regnskabet 

blev godkendt i januar.  

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året, hvor der blandt andet er blevet snakket om, hvad vi kan 

sætte ind mod de til tider for høje kørehastigheder, der forekommer i området, den grønne 

vedligeholdelse og de – af og til besynderlige – måder, som nogle grundejere udvider på.  

Det har også været en større opgave og få adgang og tildelt administrative rettigheder til bankkontoen til 

den nye kasserer, Bendt. Der er blevet ringet og udvekslet en del mails, underskrift af fuldmagter til den 

ene og den anden konto, så det har været noget af en opgave for kassereren. Vi har nu alt overført til en 

bank, Danske Bank, det sparer os for omkostninger og gør det nemmere for kassereren. 

Bestyrelsen har haft en rundgang i området med henblik på at få syn for den grønne vedligeholdelse i 

området, både fra kommunen og vores gartner. Dette blev således grundlag for en efterfølgende 

rundgang med Sønderborg kommune, som blev afviklet her i august. Gartneren har fået ordnet Svanestien 

og sørget for at bekæmpe den for ukrudt, samt slået græs nogle steder i området. 

Fastelavn: det var jo ikke bestyrelsen i år. Det var til gengæld Herreværelset på Bellisvej, der stod for det. 

Så det skal I have mange tak for. Det var godt besøgt med både store og små deltagere, samt mange fine 

udklædninger. Vejret var også med os den dag, så alt i alt et rigtig godt arrangement. 

Sankt Hans: den opgave påtog bestyrelsen sig. Vi havde sørget for at der blev klippet græs (bliver klippet 

bedre næste år) og havde selv været i gang omkring bålet. Vi fik lavet et fint bål af det brænde som 

grundejerne var kommet med, så tak for det. På selve dagen var der sørget for griller til pølserne, et telt 

vor vi kunne udlevere øl, vand og pølser. Bespisningen var gratis i år. Bestyrelsen var rigtig glade for det 

store fremmøde til arrangementet. Vi var også godt hjulpet af det gode vejr, tror også det hjalp lidt at det 

var gratis 😊. Så det blev en hyggelig aften og det skal I have tak for. 

Hjemmesiden: Jeg vil gerne takke Preben for det gode arbejde han har lavet for at få vores hjemmeside op 

at køre igen. Det var også en opgave med udfordringer. Så du skal have mange tak. 

Jeg vil endvidere takke bestyrelse for deres arbejde i løbet af året og deres opbakning. I har gjort arbejdet 

som formand nemmere. 

Med disse ord lægger jeg beretning frem for foreningen. 
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