
Bestyrelsens Beretning for året 2009 

Valby, 13. marts 2010 

 

Velkommen til Ejerforeningens årlige Generalforsamling 2010. 

Året 2010 startede med en massiv gang vintervejr, heldigvis kan vi nu se frem til en forhåbentlig lang og 

varm sommer med masser af gode oplevelser for alle i vores lille fristed fra hverdagens slid og slæb. 

Hvad skete der egentligt i 2009?   

Jeg har gået og spekuleret på hvilke ”nyttige” informationer der skulle omtales i bestyrelsens beretning for 

året 2009 og har fundet disse frem: 

• Vores stiprojekt er gjort færdigt! 

• Diget i den Nordlige del af Parken er etableret!  

• Fælleshuset er gjort færdigt! 

• Der er blevet plantet nye planter – så må tiden vise om de overlevede vinterens rasen. 

• Vores økonomi er sund og vi har ikke haft nogen inkasso sager i 2009. 

• Design Manualen er færdig arbejdet   

Vi har afholdt nogle særdeles effektive arbejdsdage, hvor man har haft mulighed for at møde de andre 

husejere og deltaget i fælles oprydning, beplantning, maling af fælleshuset. 

På sidste års GF blev der stillet forslag om ændringer af vedtægterne, bestyrelsen har i indkaldelsen til 

dette års GF fremsendt vores forslag til ændringer i vedtægterne som er udarbejdet i samarbejde med 

Thorbjørn Seibæk Thomsen som er advokat fra hus nr. 42. Thorbjørn har stillet sin arbejdskraft til 

rådighed uden beregning!   

Tak for hjælpen Thorbjørn. 

Der er udgivet i alt 5 nyhedsbreve i løbet af 2009, og jeg håber, at informationsniveauet i disse er 

passende. 

I parken er vi stadig som i resten af landet mærket af nedgangen i beskæftigelsen, manglende salg af 

ejendomme m.m. – der er desværre ikke solgt et eneste af vores feriehuse i 2009 – og jeg håber nu, at 

der efterhånden går hul på bylden, så de husejere der virkelig ønsker at sælge – kan komme til det. 

Dagligdagen i Parken bliver sikret af Poul Eriksen som tilsynsførende, I har sikkert alle i løbet af 2009 

mødt Poul flere gange, hans hjælp i parken er uvurderlig og den samlede bestyrelsen ønsker at fremsætte 

en stor tak for hans hjælp. 

Bestyrelsen og ikke mindst HP og BJ har udarbejdet Design manualen – flot arbejde, nu har vi et flot og 

brugbart værktøj – når man skal vedligeholde sit lille feriehus. 

AMS har styret økonomien som sædvanlig – i den helt rigtige retning og kan fremvise et flot resultat. 

Den samlede bestyrelse har arbejdet seriøst og ønsker alle genvalg på dette års GF. 

Formand Jørn Berg Lund  


