
Formandens beretning 2014
Generalforsamlingen i Fredensbjergparkens grundejerforening

Onsdag den 28. oktober 20:00, sognegården ved Ellevang Kirke

Jeg vil gerne starte med at sige tak fordi i er kommet i aften. Det er en 
fornøjelse at se så mange af jer er mødt op. 

I aften kommer I til at høre lidt om hvad vi har udrettet i det forgangne år og vi 

skal diskutere de dejligt mange forslag der er indkommet om hvad der skal 
ske i det kommende år.

 Diskussionerne på generalforsamlingen er ikke bare relevante i forbindelse 

med afstemninger, men er også en vigtige for at lodde den gennerelle 
stemning i foreningen, og sikre at bestyrelsen i det daglige arbejde kan træffe 

beslutninger som medlemmerne vil værdsætte. Sidst men ikke mindst er en 
generalforsamling jo også en aften hvor der er mulighed for træde i karakter 

og melde sig ind i bestyrelsen eller træde ind i et af de mange udvalg, og 
være med til at gøre Fredensbjergparken til et bedre sted at være til.

I det forgangne år har Grøntudvalget for første gang selv prøvet kræfter med 

at indhente tilbud på større enkelt opgaver i forbindelse med vedligeholdelsen 
af det grønne. Dette tiltag har været en stor succes og de har høstet så 

mange roser at vi har valgt at gå videre. I fredags underskrev jeg således en 
aftale med kommunen om at Grøntudvalget også kan vælge at varetage 

basisplejen i Fredensbjergparken hvad angår indhentning af tilbud og kontrol 
med det udførte arbejde. Kommunen fungerer stadig som kassekredit, og vi 
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kan stadig lave en fælles indbetaling for grundejerforeningens medlemmer, 
og bede kommunen om at kradse pengene ind hos de resterende. Aftalen 

kan benyttes når grøntudvalget er således sammensat at de har mod på 
opgaven, men den kan også stilles i bero for det kommende år hvis de 

meddeles kommunen 1. september.

Legepladsen er i blevet fyldt op med nyt sand i sandkassen og nyt faldsand 
omkring legeborgen. Farlige øskner ved de gamle gynger er blevet skiftet til 

en mere sikker type. Der er kommet håndtag på døren til legehuset, og for en 
time siden fik jeg fastgjort et reb på legeborgen som havde revet sig løst.

Aktivitetsudvalget fik arrangeret den obligatoriske, velbesøgte, 

tøndeslagning og katte konger og dronninger blev hyldet på behørig vis. Den 
14. juni fik vi bugseret 4 stykker egetømmer ind på bålpladsen og fik dermed 

færdiggjort det bålsted der kort efter kunne indvies med Skt Hans bål og 
fællessang. Både i forbindelse med den årlige arbejdsdag og Skt Hans var 

der fællesspisning i teltet til stor gensidig fornøjelse. Tak til alle der bidrog 
fysisk såvel som socialt.

Bestyrelsen har i det forgangne år mødtes fem gange hvor vi blandt andet 

har drøftet de henvendelser der er kommet fra fredensbjergparkens 
grundejere. Ud over de ovennævnte tiltag. Har Ulrik og jeg arbejdet med det 

forslag til vedtægtsændringer som vi skal stemme om om lidt. En beslutning 
om vedtægtsændring forudsætter at halvdelen af medlemmerne stemmer for, 

og i den forbindelse er det jo en dejlig udfordring at medlemstallet i år har 
nået rekordhøje 205 husstande.
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2015 var mit andet år som Formand, et arbejde der til stadighed giver godt 
indblik i de holdninger som grundejere i og specielt uden for foreningen har. 

Der er utvivlsomt ting der kunne have været gjort anderledes, og sikkert også 
bedre. Her er den gode nyhed, at der er masser af plads til nye kræfter i 

bestyrelsen, så hvis man har gode ideer til hvordan ting kan gøres bedre, har 
man altså ikke bare mulighed for at udtrykke sine holdninger i telefon, pr. mail 

eller hjemmeside, man kan faktisk også stille op til bestyrelsen og være med 
til at føre skibet videre.

Jeg er frisk på endnu et år på posten hvis det er ønsket, men pladsen som 

formand står igen i år åben for enhver der har mod på opgaven.

Dette var min beretning for året 2014-2015 i Fredensbjergparkens 

grundejerforening
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