Marts 2012

Bestyrelsens beretning 2011
På det ledelsesmæssige plan skete der stort set ingen ændringer i 2011, idet de 3 bestyrelsesmedlemmer samt de 2 suppleanter, som var på valg ved den ordinære regnskabsgeneralforsamling i marts alle var villige til genvalg og blev genvalgt uden modkandidater. Ved samme
lejlighed blev der valgt 2 nye revisorer, idet de hidtidige revisorer ikke ønskede at fortsætte.
Bestyrelsen har således kunnet arbejde med uændret bemanding i hele 2011, hvilket har
skabt grundlaget for en rimelig effektiv håndtering af de løbende opgaver.
Vedligeholdelse af området
En lang række planlagte aktiviteter, såvel i Hedelyhaven som i Søagerparken, er blevet
gennem
ført, bl.a.
- fældning og genplantning af træer ved indkørslen til Hedelyhaven,
- opretning af blomsterkummer i Hedelyhaven,
- fældning af i alt 9 træer, 2 ud mod Håndværkerbyen og 7 for enden af Hedelyhaven ud mod
viadukten,
- fjernelse af jordbunkerne ved den store legeplads i Søagerparken,
- beskæring af buskene ved de 3 gennemgange ud mod cykelstien langs Greve Centervej,
for nu blot at nævne de væsentligste.
Herudover har vi i løbet af foråret været på flere runderinger sammen med gartneren for at
følge op den løbende vedligeholdelse, der ikke altid har været lige tilfredsstillende.
Tilsvarende har vi haft et enkelt møde med snerydningsfirmaet i starten af 2011, fordi vi ikke
var
tilfreds med deres indsats i forbindelse med det voldsomme og langvarige snefald i starten af
året.
Legepladserne
Sidst på året besluttede bestyrelsen at udskifte de 3 vippedyr på legepladserne, idet de alle var
defekte og dermed til fare for de børn, som benytter dem. Behovet for udskiftning var også
blevet påpeget i den rapport, der tidligere var blevet udarbejdet omkring sikkerheden på vore
legepladser.
Udskiftningen fandt først sted i starten af januar 2012, idet leverandøren først kunne levere
vippedyrene på dette tidspunkt.
SEAS´ etablering af teknikhus
Efter en lang og drøj kamp lykkedes det at få den lovede erstatning på kr. 19.000 udbetalt i
august
måned. SEAS påberåbte sig pludselig alle mulige årsager til, at vi ikke kunne få pengene
udbetalt,

og først efter at bestyrelsen havde truet med at foranledige teknikhuset fjernet for deres
regning, kom
de på andre tanker og betalte.

Vedtægtsændringer
Det blev heller ikke i 2011, at bestyrelsen fik gjort noget ved vedtægterne, så denne opgave er
desværre igen blevet skubbet foran os. Vi har nedsat et vedtægtsudvalg og håber meget på, at
der bliver tid til at få gjort noget ved opgaven her i 2012.
Stibomme-projektet
Bestyrelsen havde i 2011 en lille udfordring med de opstillede stibomme, idet de simpelthen
gik fra hinanden og derfor ikke havde den ønskede effekt på cykeltrafikken.
Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, som tog kontakt til leverandøren af rørsystemet. Han
gav os en rigtig god vejledning samt et konkret forslag til løsning af problemet. Forslaget blev
testet på den ene stibom ved Søjlehuset, og testen har været absolut positiv, idet stibommen
stadig står der uden nogen form for skader eller forsøg på hærværk.
Bestyrelsen besluttede herefter at bruge de knapt 3000 kr. på indkøb af rørstykker m.v., som
der skulle til for at færdiggøre stibommen ved Søjlehuset og etablere den samme løsning ved
de 2 andre stibomme.
Arbejdet med stibommen ved Søjlehuset er afsluttet, idet der dog udestår en udbedring af
skaderne på græsarealet, ligesom der skal placeres nogle sten eller et hegn på en sådan måde,
at cyklisterne ikke kan skrå hen over græsarealet.
De 2 andre stibomme vil blive udbedret snarest.

Diverse forespørgsler og henvendelser
Bestyrelsen har løbende modtaget og besvaret en række henvendelser fra vore medlemmer
omkring opnåelse af tilladelser til forskellige ændring på de enkeltes parceller, problemerne
med støjen fra krager ved Greve Centervej, TV-pakken m.v.
Aktiviteter
I februar holdet vi et rimeligt vellykket fastelavnsarrangement, hvor deltagerantallet dog godt
måtte have været højere.
Den årlige oprydningsdag løb af stablen d. 1. maj med et pænt fremmøde.
Til gengæld måtte vi aflyse sommerarrangementet på grund af manglende interesse.
Generel information til medlemmerne
I 2011 er en forbedret udgave af vor hjemmeside blevet lanceret, ligesom vi har gjort hyppig
brug af nyhedsbreve for at holde medlemmerne løbende orienteret om vore aktiviteter m.v.

