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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2020.
Det har været godt år for vores forening, selvom vi har haft nogle ret store udfordringer
med vejene. Det kommer Preben ind på i sin del af beretningen.
På sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at undersøge om der kunne
etableres et spejl ved udkørslen ved Kohavevej.
Vi skrev til kommunen den 10.8.2019 og fik følgende svar:
- Lyngvejen er en kommunal vej. Det er kommunen, der bestemmer hvilke
arbejder, der skal udføres på dens veje (jf. lov om offentlige vej § 8, stk.2).
- Der vil på nuværende tidspunkt ikke blive opsat trafikspejl.
- Dette er en beslutning truffet som et led i kommunens administration af de
kommunale veje Askevænget og Stadionvej. Det er således faktisk
forvaltningsvirksomhed, som der ikke kan klages over.
Det betyder jo, at vi ikke får sat et spejl op!

Om Fibia må man jo sige, at de ikke er kommet lige godt fra gravearbejdet. Vi sendte et
brev til Fibia den 13.11.2019 omkring manglende reetablering.
Der er mange der fortæller, at de er tilfredse med produktet. Det var godt, at vi fik det
ind i vores område. Fibia har meldt ud, at alle der har bestilt nu er tilsluttet.
Vejene og åen/ Preben
Efter nedgravning af fibernet er flere af vores veje mange steder blevet lidt medtaget.
Derfor besluttede bestyrelsen, at der skulle udlægges et slidlag på alle veje. Dette er
blevet gjort i foråret, men inden da er Kohavevej, Grævlingehaven og Rævehaven
blevet skrabet for at udjævne hullerne. Der er stadig nogle friske beboere som udbedrer
huller hen over året, men de kan ikke komme alle steder. Det er derfor, der er udlagt
grusbunker strategiske steder så alle har mulighed for at fylde huller ud for egen grund.
Som det vil være alle bekendt, er der faldet noget regn i løbet af efteråret, og betydelige
mængder i februar. Åen har derfor været godt fyldt, men er på nuværende tidspunkt
faldet med ca. 30 cm. Den er også blevet håndoprenset, så gennemløbet er blevet
bedre.
Drænene er blevet spulet i år, men det var et sejt træk at få Alex ud, det krævede
mange opringninger, før det lykkedes at få ham til at komme.
Det skal også nævnes, at det er konstateret, at der noget dræn der er beskadiget, og at
vi har bestilt reparation af det. Sidste, overslag modtaget den 19.6 via mail lyder på ca.
89.000 kr!

Det var lidt om bestyrelsens arbejde og jeg lægger beretningen ud til debat.
Husk, at vi ikke har punktet eventuelt i dag, så hvis der er spørgsmål til bestyrelsen kan
man rejse det nu under debatten.

