
 

 

NYHEDSBREV NR. 2   2016 

 

Ændring i Bestyrelsen: 

Kasserer Joakim Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, da han har solgt sin bolig og fraflytter 

den 1. september.  

1.suppleant Grethe Skovgaard Pedersen er indtrtådt som ordinært medlem. 

Ny kasserer udenfor bestyrelsen er Mette Hem, nr 72. 

Betaling for vejbelysning: 

Frederikssund kommune har skriftligt oplyst, at kommunen har betalt for vores 

vejbelysning og fortsætter med dette indtil andet halvår af 2017, hvorefter vi vil blive 

opkrævet for belysningen. Udgiften til belysning vil årligt andrage ca. 7.000,- kr. incl. Moms 

 

Vedigeholdelse af vejbelægningen samt oprettelse af vejfond: 

Formanden har med en entreprenør haft gennemgang af vores vejbelægning. 

Konklusionen er, at det i løbet af  4-5 år vil være nødvendigt at foretage småreparationer 

for ca. 25.000,- kr. incl.moms. Der vil være behov for en total vedligeholdelse om ca 15 

år,( år 2031)  hvor udgiften i nutidskroner anslås til ca. 460.000,- kr. 

Dette vil betyde, at der med det  pr. 31.12. 2015 henlagte beløb skal henlægges 18.000,- 

kr. årligt fra  budgetår 2017. Budgetforslag med tilretning, herunder oprettelse af vejdfond  

fremlægges på den kommende ordinære generalforsamling i maj 2017. 

 

Fordeling af nøgler til redskabsrummene: 

Nøglerne forefindes hos formanden i nr. 66 og hos sekretæren i nr. 20. 

 

Kontingentbetaling: 

Opkrævning pr. 1. september er nu udsendt. 

 

Jubilæumsfest: 

Bestyrelsens efterlysning efter interesserede medlemmer, der ville være ansvarlig for 

planlægning og afvikling af en 10 års jubilæumsfest har desværre ikke givet respons. 

 

Havedag den 27.august kl. 10.30: 

Vi håber, at mange vil møde op således, at vi i fællesskab kan efterårs klargøre vores 

fællesarealer med følgende arbejdsprogram:. 



 Beskæring af visne grene 

 Fældning af udgåede træer 

 Lugning af ukrudt på flisegangene ved redskabsrummene 

 Lugning af ukrudt på fortov ud for nr. 2-10 og 72-78 

 

Lugning af stierne i kilerne mellem nr. 22-24 og nr. 64-66 afventer en beslutning på en 

ekstraordinær generalforsamling, jfr. nedenfor. 

 

Den ændrede økonomiske situation: 

På baggrund af de nye oplysninger om vores økonomiske forhold, har bestyrelsen 

besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Der vil blive fremlagt forslag 

om : 

 Forskønnelse af ind – og udgangspartier 

 Opretning af forskønnelse af stierne /kilerne 

 Maling af redskabsrum 

Opretning af støttemur ved redskabsrum ud fo r nr. 50 bliver iværksat snarest, idet der er 

risiko for at muren kan vælte trods det, at den øverste række løse sten allerede er fjernet. 

 

 

Mange hilsner  

 

Bestyrelsen  

August 2016 

 

 

 

 

 


