Bestyrelsens skriftlige beretning for det seneste år 2014-2015
Vejarbejde
Bestyrelsen vurderer fortsat at foreningens vejnet er i forholdsvis god stand, bortset fra en kort
strækning/lavning på Hostrupvej gav den milde vinter få skader. Levetiden på vores asfalterede veje er svær
at vurdere, men en løbende vedligeholdelse og udbedring af skader, vil utvivlsomt øge levetiden for
vejnettet. Bestyrelsen er bekymret for de steder, hvor grundejerne har ”ladet stå til”, så vejbelægningen er
dækket af jord, græs og nedfaldsmateriale. Her kan opstå dyre skader, som kunne undgås ved almindelig
omtanke og brug af fx en kost i begge ender af sommerens ophold.
På forårets bestyrelsesmøder har bestyrelsen besluttet at foreslå at øge opsparingen til vejnettet, for at sikre
likviditet op til større vedligeholdelsesarbejder, dette afgøres af generalforsamlingen i slutningen af maj. Det
har også været diskuteret om foreningen på sigt bliver nødt til at optage lån for at gennemføre asfaltarbejde,
eller om der kan blive tale om at opdele vejnettet i etaper, når slidlaget er forringet eller forhold på de enkelte
veje bliver uacceptable.
På nuværende tidspunkt har bestyrelsen ikke aktuelle planer om at gennemføre større vej-opgaver.

Kontingent
Også i 2014 lykkedes det at opkræve kontingentet i foreningen. Desværre måtte bestyrelsen involvere en
advokat for at få ”overtalt” enkelte medlemmer til at få betalt det obligatoriske medlemskontingent. Vi må nok
konstatere, at besværlige betalinger, så som skæve beløb, manglende gebyrer for udlandsoverførsler og
rykker-opkrævninger koster kasseren tid og foreningen penge. Alle medlemmer opfordres derfor til at
overholde betalingsfristen på medlemskontingentet, der jo falder HVERT år.

Affaldsordning
Foreningens affaldsordning var i 2014 endnu engang en stor succes. Hele 11 læs blev kørt bort af
vognmanden. Desværre havde enkelte medlemmer valgt at lægge affald ud på en noget kaotisk måde, der
slet ikke var i overensstemmelse med retningslinierne. Det bør undgås fremover. Bestyrelsen har valgt at
foreslå at ordningen skal gentages i 2015, da det er en god anledning til at få ryddet op i havernes buske og
grenaffald i efteråret. Datoer og vejledning findes på hjemmesiden i sensommeren.

Aktuel hjemmeside
I marts valgte bestyrelsen af omdele en lille hilsen i foreningens postkasser, skrivelsen gjorde reklame for
foreningens hjemmeside, hvor medlemmerne også kan læse om brug af have-grillkul, afbrænding af affald,
orienteringspligt ved byggesager og foreningens gældende husorden.
På www.glstrandbjerggaard.dk finder medlemmerne de nyeste meddelelser og email-adresser – husk altid at
opdatere medlemsdata og ændringer i ejerskabet til kasseren.
På vegne af bestyrelsen
Stig Boesgaard, formand
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