
Bestyrelsens beretning for 2019 til fremlæggelse på GF 2020. 
 

Opfølgning på GF 2019. 
 

På generalforsamlingen den 28. feb 2019 fik bestyrelsen en række opgaver: 

• Juster vedtægterne (§6 ang varsel for ejstraordinær generalforsamling og §3 angående lån 

(Forslag fremsat af Lennart Krentz i nr 27). 

• Undersøg muligheden for etablering af ladestandere. 

(Fremsat under ”Eventuelt” på GF 2019). 

• Overvej opsparingens fremtid. 

(Fremsat under ”Eventuelt” på GF 2019). 

Med hensyn til vedtægterne har vi drøftet det i bestyrelsen og besluttet at fremlægge 
et forslag til ændrede vedtægter som vi indstiller til vedtagelse. To ejendomme 
har fremlagt forslag til ændret formulering teksten i vedtægtsforslaget. 
 
Ladestandere er ifølge PL npget vi skal holdes os fra - ihvertfald indtil videre. 
 
Opsparing/stirenovering er optaget som punkt på dagens møde. 
 

Året i øvrigt. 
 

Det har det været et år uden store sager. Vi siger tak til Erik Andersen i nr. 59 som i mange år har  
passet vores grønne områder. Erik ønskede at stoppe primo 2019 og vi skulle til at finde en afløser. 
 
Det blev i første omgang firmaet FJ Byg som vi hyrede til at tage sig af de grønne områder 
fra Erik stoppede og til udløbet af 2019. Vi har ikke fornyet aftalen med dem men vil derimod 
prøve med en anden leverandør.  
 

Kommunikation med FORS vedr. kloakker. 
 
Det har krævet en del rykkere fra formanden at få FORS til at fortælle hvordan de vil håndtere Hyldebjergs 
kloakker i fremtiden. Den 21. november 2019 modtog vi et brev fra en landmåler hyret af FORS. Brevet 
havde været længe under ejs, det var dateret 11. juni 2019. Vi har drøftet brevet i bestyrelsen og været i 
kontakt med PL om hvordan vi skalforholde os, men det kommer jeg ind på under punkt 10 på dagens 
møde. 
 

Arbejdsdag 
 

Blev afholdt den 1. juni 2019. Vi koncentrerede os om legepladsen som fik en grundig overhaling og 
vi havde en hyggelig eftermiddag. Vi vil godt gøre lidt reklame for arbejdsdagen, dels vedligeholder 
vi de grønne områder (og sparer penge) og dels er det med til at ryste folk lidt sammen. 


