Afdeling 4, Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

Bestyrelsens beretning 2020
Afdelingsgeneralforsamling den 26.09.2020
Generalforsamlingen 06. marts 2019:
På afdelingsgeneralforsamlingen blev flg. valgt: Ingrid (nr. 28), Ella (nr. 22) for en toårig periode. Som
suppleant blev valgt Bent (nr. 38) og Leo (nr. 62). Monica (nr. 70) blev revisor og Bjarne (nr. 28) blev
revisorsuppleant.
I det forløbende år har derfor flg. siddet i bestyrelsen: Ingrid (nr. 28), Eigil (nr. 60), Pia (nr. 58), Nina
(nr. 78) og Ella (nr. 22), samt Bent (nr.38) og Leo (nr. 62) som suppleant, Bent og Leo deltog ved alle
bestyrelsesmøder. Ved efterfølgende konstituering blev Eigil bestyrelsesformand og
hovedforeningsrepræsentant og Pia kasserer.
Møder og opsummering af aktiviteter siden generalforsamling 2019:
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen (de fleste af ca. 2 timer, men også
nogle med rundgang i vores område m.v.) og 5 møder i hovedforeningen. Nye folk (grundejere) er blevet
budt velkommen til området med en blomst og en velkomstfolder af Ingrid (nr.28)
Afd. 4 årets arbejde:
Det har jo været et skræmmende år på grund af Corona virus, alle planer blev mere eller mindre udsat til
senere, hvor tingene ville blive normaliseret, det har bare lange udsigter. Så vi må nok indrette os på
virussen er her længe endnu. Så vi må overholde gældende retningslinjer og arbejde ud fra det. Så vidt
jeg er orienteret har vi ikke været berørt af smitte her i afdelingen, nogen har været i karantæne men
ikke smittet.
Der er blevet leveret 3 skilte til min adr. ifølge leverandøren, men jeg har ikke fundet skiltene på min adr.
Så leverandøren sender nogle nye, vi har heller ikke modtaget nogen regning, så jeg tror skiltene var
gået i glemmebogen hos leverandøren.
Tekst på skiltene: Velkommen til vores private legeplads. Vi er glade for I bruger den, men beder om, at
I efterlader den i ryddelig stand. Hilsen fra Alle i afd. 4.
Vi har søgt om tilladelse til at sætte belysning op ved trappen mellem nr. 22 og nr. 24. Det måtte vi
gerne, men vi måtte ikke koble belysningen til vejbelysningen. Vores sti og trappen opfylder ikke kravene
for opsætning af belysning i kommunens regi.
Vi har fået beskåret vores træer ved legepladsen og de bøjede skilte er skiftet ud.
Afdelingens arbejdsdag 2020:
Blev aflyst i år på grund af Corona og forsamlingsforbuddet.
Fremad rettet vil vores arbejdsdag være lidt anderledes, da vi ikke længere skal klippe på vores områder,
det vil fremover blive være taget af vores gartner. Der bliver lavet en samlet kontrakt med gartneren så
han klipper alle de grøneområder og alt græs for alle foreningerne.
Så vi skal vedligeholde vores legeplads og hvad vi eller anlægger på vores område.
Jeg er godt klar over vi skal have gennemgået vores legeplads og udbedret nogle ting rundt omkring på
pladsen. Håber vi kan mødes en dag i nær fremtid og klarer arbejdet, det behøver ikke være hele
grundejerforeningen, kun folk der har interesse i vedligeholdelsen og benytter legepladsen.
AURA
Nord kabel har lovet og lovet at de vil komme og efter behandle efter opgravning til fibernet.
De kommer bare ikke. Så nu har bestyrelsen kontaktet AURA og forholdt dem problemet, vi forbeholder
os retten til at entrerer med en anlægsgartner og sender regning til AURA. Så må de afklare med
Nordkabel.
I skrivende stund har AURA og Nordkabel henvendt sig til mig om et besøg i næste uge med
repræsentant fra begge parter. Jens Præstegaard fra AURA og Michael fra Nord kabel.
Hovedforeningen:

Der bliver fortsat gjort et godt stykke arbejde af bestyrelsen i Hovedforeningen. Hovedområderne er
håndtering af grønne fællesområder herunder græsslåning og træbeskæring og -fældning, søer,
snerydning, grundejerforeningens hjemmeside, alm. Stivedligehold.
Projektet omkring Viborgvej ligger helt stille, ingen udspil fra kommunen.
Jeg vil endnu engang benytte lejligheden til at takke alle de grundejere, der skrev en indsigelse mod
Viborgvej projektet. Det kom helt sikkert bag på kommunen at de fik så mange indsigelser fra os. Håber
det også gør indtryk på politikerne og deres beslutninger angående vejprojektet.
Generalforsamling i hovedforeningen den 28/10-2020 kl. 19.00 i Skjoldhøj kirke.
Mere information kan fås på generalforsamling i Hovedforeningen, se separat indkaldelse til
generalforsamling i hovedforeningen og http://holmstrupbakker.dk/.
Fremadrettet:
Husk at tilmelde jer Hovedforeningens generalforsamling. I år er der ikke planlagt de store ting ud over
vores fælles arbejdsdag. Dato kommer senere.
26.09.2020, Eigil Hvid, Holmstruphøjvej 60

På bestyrelsens vegne.
Eigil Hvid
Formand i afd. 4.

