GENERALFORSAMLING I PARCELFORENINGEN “REGNBUEN”
FORMANDENS BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2017-2018
Foreningsårets gang i 2017-2018 har i store træk ikke adskilt sig fra de seneste år. Vi har haft de samme
aktiviteter som tidligere uden væsentlige afvigelser.
Vores to “arbejdsdage” har været afholdt, og især arbejdsdagen her i efteråret havde deltagelse af rigtig
mange arbejdsivrige mennesker, og der blev ryddet godt op, fejet, fjernet ukrudt og reguleret kanter på
græsarealerne. Stor ros til alle de fremmødte! Det er dejligt at møde det gode fællesskab, som vi har i
foreningen
Også vores årlige vejfest var en succes, mange deltog, der var sågar levende musik og en masse sang. Der
var lidt udfordringer med at få festen etableret og organiseret, da der var tvivl om hvem der ved sidste
generalforsamling havde meldt sig til at arrangere festen. Det må vi have klarhed over som et punkt under
evt.
Traktementet ved vejfesten var tilberedt af Elahe og Akbar og var fantastisk lækkert – der var stor ros fra
alle sider! - Tak for det, Elahe og Akbar!
Vi er de samme mennesker i foreningen, der har ikke været solgt boliger (én er dog fortsat til salg).
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at få sat en hjertestarter op. Det er nu gjort,
hjertestarteren er opsat Digesvalevej 16 – hos Charlotte og Betina. Elahe har forsøgt at komme med på et
af de hjertestarterkurser, som er omfattet af aftalen med Falck, men det er endnu ikke lykkes af finde en
dato, hvor Elahe kan deltage. – Det arbejdes der fortsat på. Er andre interesseret i et hjertestarterkursus, så
sig til, idet vi har ret til at få én på kursus hvert år.
Vedrørende regnskabet i foreningen, så vil Birthe fremlægge det herefter. Og pga at vi besluttede på sidste
generalforsamling at etablere en hjertestarter er økonomien meget stram og derfor bliver der tale om en
kontingentstigning i 2018-2019 men det kommer senere under punktet “fastsættelse af kontingent” Ellers
er der ikke planlagt særlige aktiviteter.
Vedrørende “grønne fingre” har der været tiltag om plantning af flere frugttræer og bærbuske oppe ved
bålpladsen. Det er tidligere besluttet, at Alice og Lissie udgør “grønne fingre”-udvalget og skal forsøge at
koordinere eventuel beplantning. Er der måske nogen, der kunne tænke sig at melde sig til arbejdsgruppen
“grønne fingre”? Så hører vi meget gerne fra jer.
Som afslutning vil jeg sige, at det har været et godt år, jeg synes vi alle fungerer godt sammen i det daglige
sociale liv – og som jeg håber (og tror) vil være vores foreningskultur også fremover.
Lissie

MOTIVERING FOR KONTINGENTFORHØJELSE
I sammenhæng med etablering af hjertestarteren, får vi de næste tre år (så længe aftalen med Falck løber)
en udgift til abonnement på 7.500 kr.
Det resulterer i budgetterede udgifter på 30.030 kr. for hele året.
Med det hidtidige kontingent på 1.200 kr. Vil vi have en indtægt på 21.600 kr. For året til at dække en udgift
på 30.030 kr.
Ved en kontingentforhøjelse på 600 kr til 1.800 kr. Vil vi have en indtægt på 30.030 kr – lige præcis nok til at
dække vores samlede udgifter.
Det indstilles derfor til generalforsamlingen at beslutte en kontingentforhøjelse på 600 kr så kontingentet
fremover vil være 1.800 kr/år.
Såfremt vi vælger at opsige abonnementet hos Falck efter tre års løbetid, vil – alt andet lige – kontingentet
kunne nedsættes.

