
Bestyrelsens beretning for 2020 

 

Et stille år hvad angår aktivitet. Det har stået i coronaens tegn og vi holdt 

en forsigtig generalforsamling, 1 enkelt arbejdsdag og ingen sociale events 

o.s.v. Vi har også en fælleshave der i højere grad holder sig selv, det blev 

skåret godt ned  d. 5/10-20, hvor der var et pænt fremmøde. Tak for det. 

Vi har selv udvidet affaldssorteringen med en beholder til plastic også, 

mens vi stadig venter på HTK's udspil. Men så er nogen af os så småt i 

gang med sortering af plast også, mens andre stadig mangler at lære at 

folde pappet og hvor papcontaineren er ;) 

Apropos affald har vi haft lidt diskussion i Grundejerforeningens 

Facebook-gruppe, da der gentagne gange har stået usorteret affald efter 

afhentning af storskrald. Man må kun stille storskrald ud for egen matrikel 

og al affald skal være sorteret og hvis poser – så klare ! 

Der er sendt en del rykkere og påmindelser om for sent betalt boligafgift, 

en sag med HTK om ubetalte regninger på vand, der kan føre til A/B 

Søbos registrering i Ribers RKI  og en gammel sag helt fra Johnnys tid 

som formand om Reerslev vandværk og deres registrering af os. HTK har 

fået rettet op på deres registreringer her i januar 2021. Det kniber stadig 

med individuelle logins med navn, da Reerslev vandværk har registreret os 

som en enkelt vandmodtager med flere målere. 

Alt det til trods har vi rekordmange på ventelisten 17 i alt, hvoraf 4 er 

kommet til i 2020 og yderligere 2 her i år, 2021. Måske vi skal lukke den 

for en periode? 

Jeg synes, det er gået fint med oprydning i cykelskur, bestilling af 

afhentning af haveaffald og rottemand – dejligt med initiativ, ros til jer, der 

sørger for det. 

Ninna har i øvrigt lige aftalt på mandag d. 31/5, Jens lukker kæden op. 

Det er også fint med initiativ i fælleshaven, græskanterne er taget rigtig 

flot, men vi vil gerne mosset lidt kvit og derfor først starte med 

græsslåningen sent i maj, så græsset får fat og bedre udkonkurrere mosset. 

Roserne har vi haft planer om, skulle lave en lille hæk, så man ikke sidder 

i en bilpark og drikker kaffe. De skal ikke klippes ned, tak. Men ros for 

initiativ og fokus på fællesskabsfølelsen – vi skal alle kunne være her og 

det er dejligt at se, når vi hver især bidrager og lige tænker over at andre 

også skal kunne kommer rundt og være her :) 
 

 

 
 


