
Bestyrelsens beretning 2017

I 2017 blev generalforsamlingen afholdt i SKIC d. 17. marts med 20 deltagere, 
som under den efterfølgende spisning havde et hyggeligt samvær.

Bestyrelsen har valgt her i 2018 atter at låne et lokale i SKIC, som foreningen 
er medlem af.

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt to møder, hvilket har 
været normen de senere år. Derudover har bestyrelsen afgjort nogle sager 
over mail. Bestyrelsen har ikke været indbudt til møder med kommunen eller 
andre myndigheder, men har i oktober deltaget i et dialogmøde i regi af 
landsbyrådet.

Der har i 2017 ikke være ejendomme, som har skiftet ejer.

Den sag, som i 2017 har optaget bestyrelsen mest, er beplantningen på volden
mod Engdalsvej. På sidste ordinære generalforsamling gav dette emne atter 
anledning til en heftig debat, som mundede ud i en anbefaling til bestyrelsen. 
Bestyrelsen indhentede herefter en række tilbud om beskæring af 
beplantningen. Da disse tilbud lå meget over, hvad der tidligere havde været 
antaget, valgte bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 
med et forslag om fjernelse af syrenbeplantningen og nybeplantning med lave 
buske. Første del af dette skete i efteråret 2017, mens sidste del vil ske i 
foråret 2018. Bestyrelsen ønsker, at kun selve volden tilplantes med buske, 
mens den øvrige fade del af det ryddede område tilsås med græs.

Bestyrelsen har for vinteren 2017/2018 indgået aftale om snerydning og 
glatførebekæmpelse med frmaet Jesper Fogsgaard. Firmaet, som tidligere 
havde opgaven, er lukket. Bestyrelsen har efter en indkøringsperiode været 
rimelig tilfreds med frmaets indsats. Kontaktperson til frmaet er Carsten. 
Bestyrelsen omdelte i november til alle medlemmer et lille papir med bl.a. en 
opfordring til at sikre en god snerydning ved alle parceller.

På baggrund af en henvendelse fra et medlem rettede bestyrelsen i efteråret 
2017 en forespørgsel til kommunen vedr. snerydning på fortovet på ”vores” del
af Neptunvej. Overraskende erklærede kommunen, at den har ansvaret for 
vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse.

På generalforsamlingen i 2016 blev der nedsat et festudvalg. Udvalget 
arrangerede i august 2017 en vellykket sommerfest med små 20 deltagere, 



som spillede petanque og efterfølgende hyggede sig over et par stykker 
smørrebrød. Bestyrelsen vil gerne opfordre udvalget til en gentagelse i 2018. 

Foreningen har i 2017 fortsat sit medlemskab af Søften Kultur- og Idrætscenter 
(SKIC) og betaler fortsat et mindre beløb pr. medlem til fagning i Søften på en 
række højtidsdage. Der er dog usikkert om fagningen kan fortsætte, da SGF´s 
venner ikke længere ønsker at stå for det praktiske.  

Hjemmesiden vedligeholdes stadig af Gil. Bestyrelsen vil gerne takke ham for 
det. 

Den indsigelse, som bestyrelsen i januar 2017 overfor Midttrafk gjorde mod 
nedlæggelse af busstoppestedet på Holmelundsvej ved Saturnvej, fk desværre
ingen virkning. Stoppestedet blev senere nedlagt.


