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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 

6. marts 2015. 

 

 

Opgaver til bestyrelsen fra sidste års generalforsamling: 
På generalforsamlingen i 2014, var det ikke de store ting, bestyrelsen fik af opgaver, tak for det 

Vi fik følgende opgaver: 

  

Generalforsamling 

 Lægge generalforsamlingen først i marts måned 2015 

 Udvide middagen dessert  

 Sørge for, at der bliver serveret småkage til kaffen. 
 

 Vi har forsøgt at leve op til ønskerne, så nu må vi håbe, at vi ser nye mennesker, og at de 

deltagende bliver mætte. 

 

Hastighed 

 Der var på sidste generalforsamling en drøftelse af hastigheden på vejen.  

 Flere beboere mente, at enkelte kørte meget stærkt og at flere bare kørte for stærkt.  

 Ingen ville angive hvem der kørte for stærkt, men der var enighed om, at henstille til 

de der kører på vejen, om at køre med moderat hastighed. 

 

 Har drøftelsen hjulpet, eller har vi stadig samme problem? 

 

Blomst til nye beboere 

 Der var drøftelse af, om foreningen skal byde nye beboere velkommen, men en 

blomst. Flere fortalte at, det gjorde man ”i gamle dage”. 

 

 Bestyrelsen har vedtaget at besøge nye medlemmer og byde dem velkommen med en 

blomst.  

 Det krævet dog, at vi får besked om, at der er kommet nye ejere, men det regner vi 

med, at de der fraflytter, sørger for. 
 

 Vi har besøgt familien Carbac i nr. 43. 
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Fællesarealer 
 Ålsø Service har i 2014 haft opgaven med vedligeholdelse. 

 Opgaven er løst tilfredsstillende, så det er bestyrelsens indstilling, at de skal fortsætte i 2015. 

 

 Vi har tænkt, at de skal komme i maj og september, som i 2014. 

 Godkendes det på generalforsamlingen, vil vi indhente tilbud for 2015, ultimo marts. 

 

Ujævn vejbane  
Som de tidligere år må vi konstatere, at vores stamvej ikke er repareret.  

Sidst vi havde kontakt til Norddjurs kommune (før generalforsamlingen i 2011), sagde de: 

 at de var opmærksomme på problemet, og holder vejen under opsyn, for at kunne konstatere 

om der er faldet ro over sætningerne, det er vores opfattelse at der sandsynligvis er en 

opblødt lerbund under vejen.  

 Vejen skal være faldet til ro før det kan betale sig at gøre noget ved den. Vejen kommer 

sandsynligvis i betragtning næste år, men vi kan ikke garantere det fuldt ud. 

Direkte afskrift fra de sidste 3 års beretning 

 

 Der er ikke sket nogen ændring i 2014, bortset fra, at der måske er kommet flere huller. 

 Vi må nok konstatere, at der ikke bliver lavet nogen udbedring, før der kommer en alvorlig 

skade på vejen  

 

Kontingent 
I år er alle kontingenter indgået rettidigt, tak for det. 

 

Hjertestarter 
Der har, heldigvis, ikke været brug for vores hjertestarter.  

 På generalforsamlingen i 2014 mente Peter Tylvad, at hjertestarteren brugte meget strøm.  

 Det var ikke det, vi fik at vide, da vi købte den, men for en sikkerheds skyld, har vi fået 

monteret en bimåler, så Kathrine og Thomas ikke får unødige udgifter. Thomas sørger selv 

for aflæsning og giver besked, hvis de skal have flere penge end de aftalte 500 kroner. 

 Der har ikke, som frygtet, været problemer med hærværk og andre trælse ting, det er dejligt. 

 

Dansk Folkehjælp oplyser følgende:  

 Et kursus er på minimum 4 timer for max 15 kursister.  

 Pris: 3.500,- kr. plus 50,- kr. pr. deltager.  

 Hvis der kommer 15 vil prisen være kr. 4.250 = 285 pr. person 

 

 Et foredrag på 2 timer koster 2.000,- kr. 

 

 Er det stemning for et opfølgningskursus? 

 

Slut 
Til sidst vil vi håbe der bliver en god debat og takke jer for jeres fremmøde. 


