Bestyrelsens årsberetning 2015
Mødeaktivitet:
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder. Derudover har der løbende været dialog mellem
medlemmerne via telefon eller mail.
Veje:
Der er udført 2 vejskrab af vores entreprenør, men der er ikke tilført ekstra vejmateriale. Bestyrelsen har besluttet at
indføre en ”snerydningsordning” i vores område. Kriteriet for at der igangsættes en snerydning er, at der skal være
faldet mellem 10-15 cm sne eller mere. Beslutningen er truffet ud fra et hensyn til fremkommeligheden for den
offentlige service, bl.a. post, renovering og hjemmepleje samt selvfølgelig alle andre der benytter vores veje.
Udgifterne til ovenstående ordning vurderes til at være begrænset og bør fremover være indeholdt i ”vejvedligeholdelse
budgettet”.
Dræn:
Med udsigt til stadig stigende regnvandsmængder samt stigende grundvandsspejl i fremtiden og dermed øget belastning
på vores ”gamle” drænsystem, har bestyrelsen besluttet at fremlægge forslag til beslutning på generalforsamlingen,
med henblik på at igangsætte en gennemgribende inspektion af hele drænsystemet, foretaget af en fagmand. Inden
generalforsamlingen vil der blive indhentet forhåndstilbud som vedlægges forslaget.
Storm i 2015:
Den 29.november kom ”GORM” forbi vores område, hvor den anrettede større og mindre skader.
Stormflod:
Det etablerede samarbejde mellem Frederikssund Kommune og vores forening ( Mogens og Poul) fortsætter. Mogens og
Poul vil orientere om dette på generalforsamlingen.
Hæk-tilbageklip:
Vi (formanden) har modtaget henvendelse fra Frederikssund Kommune om, at 2 af foreningens medlemmer har
modtaget brev om at foretage den nødvendige tilbageklipning. Det er således en sag mellem Kommunen og de berørte
grundejere. Bestyrelsen kan og skal ikke foretage sig mere i den aktuelle sag.
Ovenstående skal dog ikke forhindre bestyrelsen i fortsat, at henstille til medlemmerne om at overholde deres pligt til
at beskære ud fra deres vejskel, den såkaldte ”frirumsprofil”.
Strandrensningsdag:
Som tidligere år blev der den 28.3.2015 kl. 9.30 afholdt strandrensningsdag. Vi samledes hos THOMAS på Stjernevang og
efter at have indtaget noget at styrke os på, tilbragte vi de næste par timer med at samle diverse affald op i
strandområdet, ud for vores forening. Dagens ”fangst” blev senere på dagen afleveret på genbrugspladsen. TAK for stort
fremmøde.
Nye ejere:
Mellemvang nr. 4 er erhvervet af Jørgen Stender. Vi byder de nye ejere velkommen i foreningen.
Øvrigt:
Der er desværre en del af vores medlemmer der ikke lever op til forventningerne, om at holde deres grunde rydelige og
dermed skæmmer de vores område. Gamle både, campingvogne, u-indregistrerede biler, væltede træer og affald
henlagt i rabatterne, fuldender det kedelige indtryk af vores ellers så smukke område.
Bestyrelsen henstiller på det kraftigste til at alle lever op til deres pligter/ansvar vedrørende oprydning på deres grunde.
Det skal også understreges, at afbrænding af grene og haveaffald ifølge loven, ikke er tilladt nogen steder i Danmark.
Bestyrelsen ønsker alle et godt forår og en god varm sommer.
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