
Formandsberetning. 

Velkommen til årets generalforsamling. Efter et år med mere aktivitet end forrige. Det er lykkes for os at 
afholde en del møder og der er et par projekter der er kommet i mål. 

Efter sidste generalforsamling fik jeg gensendt ansøgningen om gadespejlet og blev kontaktet af 
kommunen gentagende gange med udsættelser og lovning på snarlig afklaring. Endelig godkendelse kom 
først i december, så vi har vurderet det bliver et forårsprojekt for 2022.

Containeren var et hit og blev flittigt benyttet. Så flittigt at jeg endte med at hoppe rundt i den, for den 
kunne blive afhentet. Vi er igen nødt til at henstille til store mængder ikke er tilladt da vi er bange for flere 
er gået forgæves. 

Projekt blomstereng er i år blevet vedtaget og udlagt. Vi har i vores område fået tildelt få til området lige 
bag 372 hvor der er sti ud til jernaldervej. De bliver sået i løbet af foråret. 

Vi har fået beskåret en del træer og fældet et enkelt nede ved basketkurven. 

Hjertestarteren er endelige blevet sat op. Vi takker 354 for at melde sig. 

Udvidelse af Viborgvej og gennemgående vej, vi har været til møde ved kommunen ved stedet hvor de 
mener der skal laves en gennemgående vej. Vi afventer stadig en klage vi har indsendt, og kommunen har 
endnu en gang givet de beboere der er direkte påvirket af det indsigelsesret. Det er en kamp der stadig 
udkæmpes, intet er besluttet eller tabt endnu. 

Vi har heller ikke i år afholdt julefrokost. Da datoen for denne kom var smitten så høj i samfundet vi ikke 
fandt det forsvarligt. 

Projektet med varmerør er ved at starte stille og roligt op. Jeg har haft et enkelt møde med dem hvor vi 
gennemgik i store træk hvad der skal ske. Det gennemgår jeg her på mødet. 


