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Bestyrelsesberetning for foreningsåret 2005-06

Et stort tillykke til os alle, vores forening kunne i 2005 fejre 25 års jubilæum.

I det forløbene år er der på trods af de høje huspriser sket en i forhold til 
tidligere år stor del til og fraflytninger, vi byder hjertelig velkommen til 
foreningens mange nye medlemmer.

Bestyrelsen har I beretningsåret afholdt 3 bestyrelsesmøder, henholdsvis det 
konstituerende møde I april måned, herefter et planlægningsmøde forud for 
jubilæumsfesten i juni måned og sidst den 10.januar 2006 som forberedelse 
til fastelavnsfesten og denne GF.

På bestyrelsesmødet den 13. april 2005 konstituerede bestyrelsen sig 
således:

Formand Allan Runager Hørmarksvej 7
Næstformand Kurt Baldersø Humlemarksvej 28
Kasser Birthe Sander Grønnemarksvej 19
Sekretær Hanne Baltzersen Mellemmarksvej 5 
Bestyrelsesmedl. Svend E. Hansen Hørmarksvej 41
1.bestyrelsessupl. Ejvind Ovesen Grønnemarksvej 24
2.bestyrelsessupl. Kim Kahle Hedegrænsen 75

Ud over konstitueringen havde bestyrelsen 3 hovedpunkter på dagsorden:

Legepladsen på Folemarksvej.
Ved den sidste generalforsamling var Hanne Baltzersen forslagsstiller til en 
fornyelse af legepladsen på Folemarksvej.
Hanne bemyndiges af bestyrelsen til at iværksætte en brugerundersøgelse 
om interessen for en fornyelse, af den kommunalt ejede legeplads.
Fornyelsen af legepladsen vil medføre en kontingentstigning på ca.kr.100,- 
Hanne vil vende tilbage med resultatet af brugerundersøgelsen, der er 
indrykket i medlemsorientering når denne foreligger.
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PL.
Ved den sidste generalforsamling havde bestyrelsen inviteret, formanden for 
Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskjær til at fortælle lidt om de 
fordele der er ved at indmelde sig i PL.
Bestyrelsen har efterfølgende vurderet at tiden ikke er moden til at vores 
forening foretager en kollektiv indmeldelse og at der henvises til at 
enkeltmedlemskaber af PL er muligt for interesserede.

Grønneleds jubilæumsfest.
Festen holdes på Hermosagård fredag den 24.juni 2005 kl. 18.00
Der er i budgettet afsat Kr. 15.000,- samt en egen betaling på kr. 100,- pr. 
voksen. Max. tilmelding 100 personer.
Detaljeret planlægning på næste bestyrelsesmøde efter tilmeldingsfristens 
udløb.

På bestyrelsesmødet den 15. juni 2005 deltog ud over bestyrelsen også Else 
Mortensen fra festudvalget. 
På mødet blev detaljerne planlagt forud for den annoncerede jubilæumsfest 
på Hermosagård, den 24. juni 2005.

Resultatet af Hanne Baltzersens brugerundersøgelse vedr. istandsættelse af 
legepladsen på Folemarksvej viser at 25 ud af 237 mulige havde svaret og 
heraf er der 10 der går ind for istandsættelse og 15 er imod at foreningen 
bruger penge til istandsættelse af legepladsen.
Et flertal i bestyrelsen kan ligeledes ikke anbefale at der bruges penge på 
istandsættelse af kommunens legeplads og henviser i øvrigt til et skønnet 
mindre behov for legepladser i et parcelhuskvarter i forhold til områder med 
lejligheder. 

Jubilæumsfesten.
Til festen var der tilmeldt 33 medlemmer, som alle fik en hyggelig aften med 
mad og drikke, festtale ved Poul Elgaard Pedersen samt fællessang, musik 
og dans.
Jeg tror at alle som deltog i festen er enig med mig i at aftenen var yderst 
vellykket. 
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Efterfølgende har bestyrelsen modtaget flere glade tilbagemeldinger med en 
undren over at vi ikke var flere, og jo 32 medlemmer ud af 460 mulige, når 
man regner med 2 fra hver husstand er en skuffende tilmelding. 
Jubilæumsfesten var i god tid annonceret i vores medlemsblad, med en 
angivet frist for seneste tilmelding.
Bestyrelsen var efterfølgende ude at slå på tromme for flere tilmeldinger, 
herunder igennem opsætning af plakater på lygtepælene.

I forbindelse med jubilæumsfestens afholdelse vil bestyrelsen rette en stor 
tak til Else Mortensen, Hørmarksvej 39, som ud over bestyrelsen 
repræsenterede det samlede festudvalg i forbindelse med jubilæumsfesten 
på Hermosagård.

På bestyrelsesmødet den 10.januar 2006
Planlagde bestyrelsen såvel den forestående fastelavnstøndeslagning som 
denne generalforsamling, herunder også aftens tema som går på en 
orientering om lokalt hybridnet, mere herom efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen har i forlængelse af bestyrelsesmødet indstillet Birthe Sander 
som medlem af Brøndby Kommunes miljørepræsentantskab.

Fastelavnstøndeslagningen fandt sted efter traditionen på Grønnemarksvej 
med en stor deltagelse af foreningens børn og gæster udefra. 
Hanne Baltzersen havde i år dekoreret tønderne smukt inden de blev til 
pindebrænde.
Jeg selv havde som følge af influenza ikke mulighed for at følge slagets 
gang.

Området generelt.
I efteråret har foreningen kontaktet Brøndby Kommune et par gange omkring 
skæve fortovsfliser, som efter mørkets frembrud vil betyde en forøget 
faldrisiko. Vejvæsnet har fået udbedret skaderne.
Observerer i som grundejere skæve og knækkede fortovsfliser så kontakt 
vejformanden i Brøndby Kommune. 

I vinterens løb har der været et par medlemshenvendelser omkring nabostøj, 
som bestyrelsen ikke mener at kunne løse hvorfor der er henvist til 
politianmeldelse.
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Endvidere har der været henvendelser om snerydning eller mangel på 
samme.

Forårsrengøring af fortove er nær forestående, i lighed med tidligere år 
foretager Brøndby Kommune rengøring af de kommunale veje og indskærper 
samtidig at den enkelte grundejer har pligt til at renholde dvs. feje og fjerne 
ukrudt og affald på fortovet ud til vejkanten på den enkelte ejendom.
I år kommer Brøndby Kommune i vores område imellem den 24. – 28. april. 
Hjælp kommunen ved at rydde fortov og vej.
Det er under gennemgang konstateret at flere grundejere i månedsvis delvis 
blokerer fortovet med grus og byggematerialer. Det må man ikke !

I foreningens miljøregler § 4 står der: 

Aflæssede materialer på vej eller fortov skal fjernes straks efter aflæsningen.  
I øvrigt henvises der til politivedtægtens bestemmelser.

§ 8 Bestyrelsen har påtaleret, hvis miljøreglerne ikke overholdes, og har om 
fornødent – efter påtale – ret til at lade evt. mangler eller pligter udføre for 
ejers regning.
Bestyrelsen har endnu ikke benyttet sig af sidstnævnte mulighed.

Foreningens vedtægter og miljøregler kan ud over den trykte udgave ses på 
foreningens hjemmeside www.gronneled.dk under menupunktet arkiv.

Til sidst og ikke mindst:
En varm tak til bestyrelsen for et fortrinligt samarbejde i året der er gået. 
også en varm tak til foreningens 2 revisorer, Finn Mortensen og Knud 
Stegemeyer der har godkendt bestyrelsens økonomiske dispositioner.

Med de bedste ønsker om en god og varm sommer til jer alle overgiver jeg 
beretningen til generalforsamlingens videre foranstaltning.
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