
2018-03       Bestyrelsens beretning 

 

Så er mit første år som formand gået, det var det ene år jeg bandt mig til, men når jeg ser på al det 

arbejde tidligere formand Johnny gennem årene har lavet og ser på min opbakning i bestyrelsen, 

som f.eks. når en vandvarmer ryger, mens jeg sidder i Thy og resten af bestyrelsen træder til og 

ordner paragrafferne, så har jeg mod på at fortsætte 2 år mere. 

 

Det er et meget stort arbejde Johnny har lavet. Han har selvfølgelig også siddet på posten mange år. 

Men ud over den daglige drift, de særlige opgaver ved salg, renovering o.s.v., er det især hele vores 

overgang til digitale løsninger og arkivering, vi kan takke Johnny for. 

Jeg overtog en kasse med dokumenter og en harddisk med fine lister og registre med alle 

oplysninger sirligt ordnet og rubriceret. Jeg kan finde alt fra to-do-lister til brugsvejledning på 

græsslåmaskinen – mange af dokumenterne kan I i øvrigt se på vores hjemmeside, som også er et 

aktiv, vi har fået i Johnnys tid som formand. Hjemmesiden har Ninna lavet efter samme fine og 

akkurate principper og det gør hun fortsat. Tak for dit store arbejde, Ninna og det fine samarbejde, 

vi har. 

 

Sidste år havde vi den helt store udskiftning i bestyrelsen og det var en lidt underlig afsked. Jeg vil 

gerne sige tak til Lotte for hendes bestyrelsesarbejde og til Johnny for de mange år på posten og for 

den fine overlevering, jeg ved godt, du har modtaget en flaske vin, men en god ting kan ikke gøres 

for ofte. 

 

Bestyrelsen har lavet en mailgruppe, hvor vi forsøger at holde hinanden opdaterede på opgaver. 

Vi har holdt 7 - 8 bestyrelsesmøder og håber det kan blive færre i det kommende år, men der har 

været en del konstituering, salg og indsættelse i nye ting. 

 

 I 2017  har vi købt en printer, som formanden har stående, solgt 26 G, fået en ekstra bomnøgle, i 

forlængelse af de obligatoriske sure opstød  over skraldeskuret prøvet ny affaldsordning af, hvor vi 

ikke samler dåser/aluminium, det er meningen, at man samler sit storskrald hos sig selv, tak til 26M, 

som gav besked og klarede haveaffaldshentning, det er mere af den fællesskabsfølelse, vi har brug 

for, hvis ikke det skal blive for stort et arbejde at sidde i bestyrelse. Vi er gået fra girokort til 

bankoverførsel af husleje, det har også givet lidt problemer, men det kører nu,  som vi plejer haft 2 

grønne dage, en efter min mening vellykket sommerfest og vi har nogle langtidsplaner for 

beskæring i støbeskeen, vi har allerede haft en beskæringsdag . Lise og jeg har udarbejdet/revideret 

en vejledning ved salg af andel, skiftet hoveddør på 26K,  vandvarmer. Jens har et forslag til 

cykelbump på Tingstien til kommunen, som vi har ladet gå videre til grundejerforeningen og ny 

løsning på kæden ved regnvandsbassinet. 

 

En masse praktiske opgaver er løst og lidt nye projekter sat igang, men vi er også kommet tættere 

på hinanden i bestyrelsen og jeg synes, der er en god dialog og for mig en vigtig sparring, når vi 

sammen finder løsninger . I er heller ikke bange for at vise initiativ eller påtage jer praktiske 

opgaver. Formanden takker bestyrelsen for en fin indsats og et godt arbejde og for det fine 

samarbejde og opbakningen fra jer alle i øvrigt. 

 

 

 

  


