
Bestyrelsens beretning 2018

I 2018 blev generalforsamlingen afholdt i SKIC d. 16. marts med 13 deltagere, 
som under den efterfølgende spisning havde et hyggeligt samvær.

Bestyrelsen har valgt her i 2019 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 og har drøftet volden på stedet. Bestyrelsen har ikke deltaget i 
møder med kommunen eller andre myndigheder, men har i november deltaget 
i et dialogmøde i regi af landsbyrådet.

Der har i 2018 ikke være ejendomme, som har skiftet ejer.

Tilbage i efteråret 2017 vedtog en ekstraordinær generalforsamling, at 
syrenbeplantningen på volden mod Engdalsvej blev fjernet, og at der skete 
nybeplantning med lave buske. Sidste del af dette skete i efteråret 2018.          
Bestyrelsen erkender, at resultatet er blevet både dyrere og – i hvert indtil 
videre - dårligere  end forventet. Dette kan tilskrives to forhold. For i en vis 
grad at beskytte volden, som kommunen kræver bevaret, blev rodfræsningen 
af syrenerne ikke tilstrækkelig effektiv, hvilket senere blev synlig. Bestyrelsen 
har derfor fundet det nødvendigt med efterfølgende bekæmpelse af resterne af
syrenerne. Det kan blive nødvendigt med yderligere bekæmpelse i 2019. Det 
andet forhold er den helt usædvanlige tørke i foråret og sommeren 2018. 
Tørken gjorde, at de nye planter ikke voksede og i mange tilfælde helt gik ud. 
Entreprenøren har efterfølgende uden beregning erstattet disse planter. 
Bestyrelsen har – som nævnt på sidste generalforsamling – ønsket, at der blev 
sået græs helt indtil volden. Græsset er efter tørken i sommer begyndt at 
komme op. Bestyrelsen har i løbet af 2018 skønnet, at en ekstra række med 
nye buske på volden mod græsarealet ville pynte. Denne beplantning er 
naturligvis sket for foreningens regning.                                                               

Bestyrelsen har for vinteren 2018/2019 som vinteren forinden indgået aftale 
om snerydning og glatførebekæmpelse med firmaet Jesper Fogsgaard. 
Kontaktperson til firmaet er Carsten. Bestyrelsen omdelte i januar 2019 til alle 
medlemmer et lille papir med bl.a. en opfordring til at sikre en god snerydning 
ved alle parceller. Papiret var i denne vinter forsinket, da bestyrelsen 
afventede et svar fra kommunen vedr. snerydning mv. på stien mellem 
Stjerneparken og Jernaldervej. Bestyrelsen fastholder, at Jernaldervej har 



ansvaret for snerydning på den pågældende sti, da kommunen har oplyst, at 
Jernaldervej ejer stien.

På generalforsamlingen i 2016 blev der nedsat et festudvalg. Udvalget 
arrangerede i august 2018 – som i 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 
2019. Der er dog behov for nye personer i festudvalget; vi vil tage dette op 
senere i aften under punktet ”eventuelt”. 

Bestyrelsen har besluttet at tegne en forsikring dækkende det 
bestyrelsesansvar, som bestyrelsen måtte pådrage sig. Selvom der ikke 
foreligger noget konkret, kan det være svært at vurdere, hvad fremtiden 
indebærer. Det indgår i overvejelserne, at bestyrelsen er ulønnet.

Foreningen har i 2018 fortsat sit medlemskab af Søften Kultur- og Idrætscenter 
(SKIC) og betaler fortsat et mindre beløb pr. medlem til flagning i Søften på en 
række højtidsdage. 

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


