
 

 

Formandens beretning - 2018 

Ny hjemmeside 

Efter endnu en generalforsamling hvor vi diskuterede hjemmesiden og muligheden for at få notifikationer 

på mail når siden blev opdateret besluttede bestyrelsen at få lavet en ny hjemmeside. Det var ikke 

desværre ikke muligt at få dette til at fungere på den gamle hjemmeside. Vi fik anbefalet en der kunne 

hjælpe os med dette men forløbet var noget uskønt og tog meget lang tid.  Vi har nu fået en side vi 

forholdsvis nemt kan opdatere og vedligeholde. Der er stadig noget arbejde tilbage, vi satser også på at få 

fikset det med notifikationer i løbet af foråret.  

Kæmpe tak til Günter for det store arbejde med at holde siden ved lige! 

Sommerfest 

Tak til Anne Mette (25), Alice (63) og Jette (1) for et rigtig fint arrangement med dejlig mad – og tak til alle 

dem der deltog med de fantastiske kager i ’den store bagedyst’. Hvis nogle tog billeder af kagerne kan de 

sendes til mig – så ligger vi dem på hjemmesiden.  

Julearrangement 

Julearrangementet i formandens carport var en succes. Mellem 25 og 30 beboere mødte op for at ønske 

hinanden god jul. Bestyrelsen planlægger at fortsætte traditionen. Tak til formanden for en fantastisk gløgg 

😊.  

Ny snerydningsordning 

På sidste Generalforsamling nedsatte vi et ’snerydningsudvalg’ der skulle undersøge mulighederne for at få 

en ny aftale om snerydning på Holtebakken. Tak til Anne Mette (25), Nina (11) og Jette (1) for det store 

arbejde med at undersøge mulighederne og kontakte leverandører for at finde den bedste løsning til 

Holtebakken. I oktober underskrev vi kontrakten med Ebbe Dalsgaard der dækker saltning og snerydning af 

fortovet på Holtebakken og stikvejene.  

Vores naboer 

Bestyrelsen er blevet kontaktet af to beboere vedr. vores naboer mod nord (nyttehaverne) og syd 

(Byvejen). Bestyrelsen har givet deres tilsagn til at bakke op – og hjælpe til hvor vi kan (deltage i møder, 

skrive mails etc.) 

Planer for det nye år 

Bestyrelsen efterlyser gode idéer til arrangementer – og hjælp til at være med til at arrangere! I øjeblikket 

undersøger vi muligheden for at investere i en æble-presse så vi kan moste alle de æbler der ligger rundt 

omkring i haverne. Man kunne også overveje en ’plantebytte’ dag?  

Tak til Charlotte/73 for hendes indsats i bestyrelsen gennem mange år. 


