
Formands  beretning:  
  
Vejfest  

10  års  jubilæum  –  betød  at  der  endelig  kom  gang  i  festen  igen  
Stor  TAK  til  Betina,  Alice  og  Birthe  for  at  få  den  sat  i  gang  og  på  selve  dagen    
TAK  til  alle  der  gav  en  hjælpende  hånd  med  at  få  rejst  telt  –  dækket  borde  osv.  
TAK  til  Birthe  og  Alice  for  at  være  de  friske  næste  morgen  og  få  det  hele  tømt  igen    
Hvem  vil  være  ansvarlig  for  at  det  kommer  op  at  stå  i  2016?  
  

Et  stille  år  
   Og  alligevel  er  der  jo  sket  lidt  
     Skuret  som  har  været  længe  undervejs  –  ja  –  det  står  her  nu    

Og  det  er  også  blevet  malet  første  gang  –  men  skal  have  en  omgang  mere    
og  vi  er  i  bestyrelsen  blevet  enige  om  at  de  2  frivillige  bygherrer  Niels  Jørgen  
og  Leif  modtager  hver  en  flaske  vin    
  

Dræn  og  Sne  og  Mågen  &  Svalen  
Og  når  vi  er  omme  ved  den  side  af  vores  område  –  så  har  drænproblemet  jo  fyldt  
noget  gennem  tiden  –  men  også  her  er  der  en  løsning  på  vej.  Vores  lokale  Gert  
Kirkeby  har  fået  opgaven  og  går  i  gang  lige  så  snart  han  har  indhentet  tilladelse  ved  
Kommunen  til  at  lade  drænet  gå  ud  i  regnvandsbassinnet.  
Udgifterne  bliver  fordelt  procentvis  i  forhold  til  antalt  meter  på  hhv  Regnbuens  grund  
og  Mågen  &  Svalens  –  dvs.  en  udgift  til  os  på  ca.  10%  af  tilbuddet  som  lød  på  16.500  
kr.      Og  resten  har  Mågen  &  Svalen  givet  grønt  lys  til  
  
Mågen  og  Svalen  
Men  når  vi  så  er  ved  Mågen  &  Svalen  –  så  blev  min  først  opgave  i  bestyrelsen    
at  vejre  stemningen  for  en  eventuel  kontingent  stigning  –  da  der  nok  snart  skal  bruges  
penge  på  asfalterings  reparationer  på  vejene  –  der  snakkes  om  en  stigning  fra  1.000,-  
til  1.250,-      
Dvs  Regnbuens  udgifter  vil  stige  fra  de  5.000,-  som  vi  betaler  i  dag  -  til  6.250,-    
  
-  men  i  samme  åndedrag  blev  der  igen  lagt  op  til  en  ny  ”gammel”  debat    
om  det  med  de  5.000  kr.  =  5  stemmer  eller  en  øgning  til  18  huse  =  18  stemmer  
Pga.  Mail fra Jens-Otto Kaae 25. September 2015 

 
Og jeg citerer:  

På mit sidste mødes grundejerforeningen januar 2015 ville Martin finde ud af 
ejerforholdet på flisearealet på Digesvalevej om Mågen og Svalen kunne gøres 
ansvarlig. 
Her nævner jeg at Mågen og Svalen IKKE skal vedligeholde andre foreningers 
areal. Omlægning af fliser, snerydderen skader og hvassere evt kan blive 
Hermed tænkes på snerydning som vi har vedligeholdt siden 
grundejerforeningens oprettelse 10 år.  ( uden betaling fra ejerforeningen 
Regnbueparken) 
Det er først for et par år siden foreningen har fortalt Henrik og Mig at de ikke 
betalte til Snedrydningsfirmaet ( fortalt af Ronny) ov vi var meget overrasket. 
Den proces der køre nu er i sin tid sat i gang af Oluf på Digesvalevej. 
Lad os fået klaring på hvad der er op og ned.!!!      
  
I  Mågen  og  Svalens  bestyrelse  foreslår  man  en  stigning  til  måske  10  –  sådan  at  der  så  
kan  blive  ro  om  den  sag    
Sagen  vil  formentlig  blive  taget  op  på  deres  generalforsamling  i  marts  2016      



  
  

Arbejdsdage  
Og  igen  havde  vi  et  fint  fremøde  -  tirsdag  den  26.  august  –  til  vejdagen  
MEN  –  vi  skulle  gerne  have  alle  på  banen!  
Hvordan  får  vi  det?  Mindst  én  fra  hver  bolig  skal  deltage!  
Når  vi  bl.a.  går  og  holder  kantenerne  på  vejene  rene  for  ukrudt  –  så  det  det  jo  for  at  
undgå  at  ukrudtet  ødelægger  asfalten  –  og  dermed  spare  på  udgifter  til  nyt    
  
  

Økonomi  
Vi  må  betegne  vores  økonomi  som  sund,  hvilket  også  vil  fremgå.  når  Birthe  
fremlægger  regnskabet  for  det  forgangne  år.  
  

Slutbemærkning  
Der  er  vist  ikke  så  meget  andet  at  sige  end  at  sige  TAK  til  alle    
for  et  godt  foreningsår  
  
  
Lissie  Marie  Trust  nr.  18  
  
  


