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Hvad har bestyrelsen nået det sidste år: 

Første opgave var overdragelse fra den gamle bestyrelse med alt hvad det indebar. Oprettelse af CVR 
nummer,  digital postkasse og nøglekort osv. Derudover viste det sig at vores bankkontoer stor i Lars Fils 
navn hvilket nu er lavet om til at stå i grundejerforeningen. I August udløb vores højrente opsparing, vi 
valgte at lave en ny 5års 2,15% opsparing i Vestjysk bank, da vi ikke ønsker nogen risiko. 

 
Derefter gik vi i gang med at få styr på tinglysningen af vores beplantningsbælte. Søren tog kontakt til 

kommunen og blev derefter henvist til en landmåler som normalt kan assistere med tinglysninger. Søren 

og jeg havde et møde Geopartner i foråret hvor vi hurtig fik styr på fremgangsmåden og lavet et første 

udkast. Geopartners første udkast kom rundt så alle havde mulighed for at komme med rettelser til 

ridset og paragrafferne. Det viste sig at vi kunne nå til et fælles sæt paragraffer (selvom jeg var lidt 

skeptisk, vi havde jo debatteret det 1000 gange uden enighed). Efter et par revideringer har alle nu 

skrevet under og vi står med en fællestinglysning (Randi og Christina er ikke med, da de har selv). Det 

hele er sendt ind og vi afventer de endelige papirer fra Geopartner. Vi synes selv det er blevet godt og 

glæder os over at dette er et lukket kapitel. I den forbindelse skal Søren have tak for den gode indsats. 

Derudover har vi opdateret hjemmesiden med manglende referater, regnskaber osv. så der ikke er de 

store mangler (små huller). For at gøre det nemmere for den fremtidige bestyrelse, har vi lavet alle 

mulige skabeloner: Referat bestyrelsesmøde, Indkaldelse til generalforsamling, Opkrævning af 

kontingent, Regnskab, Budget, Restance oversigt … så vi ikke i fremtiden skal starte forfra hver gang. E-

mail og telefon lister er også blevet opdateret og der er kommet en fødselsdagsliste rundt som Michael 

styre (dejligt at du gider, at gøre det). 

Arrangementer gennem året: 

Oprydningsdag:  26 April hvor vi fik fejet, sprøjtet for ukrudt, samlet affald osv. 

Sct. Hans: 23. Juni det var igen i år en hyggelig aften med stort bål og fælles spisning. 
 
Sommerfest: Lørdag den 30. August hvor turen gik til Bjerrely Fiskesø. Alle hyggede sig på trods af det 
meget regnfulde vejr. Det var der jeg mistede Frederiks fiskestang da en fisk valgte at tage den med ud i 
søen. Jeg fangede begge dele efterfølgende. Til aften var det heldigvis blevet tørvejr til grillfesten, hvor 
endnu flere familier deltog hjemme i vores garage. Alt i alt en meget hyggelig dag/aften som altid. 
 
Til sidst vil jeg takke for et godt samarbejde i bestyrelsen og nogle hyggelige aftener sammen med kaffe, 
kage, øl og vin. 


