Formandsberetning ved generalforsamling 20.03.2019
Grundejerforeningen Holmstrup Bakker afd. 1

Først og fremmest velkommen til alle deltagere her ved årets generalforsamling. Og en særlig velkomst til
nye medlemmer af foreningen for hvem dette er deres første generalforsamling. Det er dejligt at se, at der
er interesse for at deltage i generalforsamlingen - også når det forgangne år ikke har været
begivenhedsrigt. Og i modsætning til året før, så har det været et stille år i vores grundejerforening, og det
samme gælder for bestyrelsens arbejde.
Der har i det forgangne år været afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor der kun har været få og små
driftsmæssige ting at forholde sig til. Der er ikke iværksat initiativer hverken i forhold til vedligehold eller
nyanskaffelser. Dette skyldes dels, at vi ikke har fundet noget aktuelt behov i den retning, og dels at vi
ejheller har modtaget en eneste henvendelse fra foreningens medlemmer. Ligeledes er der ikke indløbet
forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Man kan selvfølgelig glæde sig over, at alt således synes i bedste orden - men man skal også huske på, at
foreningen og bestyrelsen er til for medlemmerne. Ideerne og ønskerne til forbedringer og forandringer i
vores lille område udspringer ikke kun fra en alvidende bestyrelse, men så sandelig også fra de enkelte
medlemmer.
De to større anlægsarbejder året bød på i form af el-kabel og fibernet har ligget i regi af hovedforeningen og bare rolig, der skal nok blive taget hånd om reetablering efter gravearbejdet.
De ting, man kan forestille sig, at bestyrelsen vil komme til at beskæftige sig med det kommende år, er
afholdelse af den vanlige skraldindsamlingsdag, nye tiltag vedr. legepladsen og en løbende dialog med
kommunen omkring industriområdet ud mod Viborgvej - og så vil der forhåbentlig komme input fra
medlemmerne, hvis man har gode ideer til, hvad grundejerforeningen kan have gavn af og bruges til.
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