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Velkommen til ejerforeningens årlige generalforsamling 2011. 

Året 2011 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 væk fra hverdagens slid og slæb. 

Hvad skete der egentligt i 2010?   

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

for året 2010 og har fundet disse frem: 

 Der arbejdes stadig på, at vores vedtægter skal ændres, og vi afventer den nye lokalplan. 

 Der arbejdes på vandlandet. Bestyrelsen håber, at arbejdet snart bliver færdiggjort. 

 Vores økonomi er sund, og vi har ikke haft nogen inkassosager i 2010. 

 Vandspild er konstateret, og fejlen søges udbedret 

 I forbindelse med det netop konstaterede vandspild, opfordrer bestyrelsen til, at husejerne 

indleverer en nøgle til opbevaring hos bestyrelsen. Husejernes forskellige geografiske bopæl gør, 

at det kan tage lang tid at konstatere, hvorvidt en skade er opstået i de enkelte huse eller på 

fællesarealerne. Tag en dørnøgle med til generalforsamlingen og aflever den til bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil sørge for en korrekt opbevaring i et sikringsskab, hvor nøglerne ALENE vil blive 

benyttet af 2 personer, Poul og et bestyrelsesmedlem. Endvidere vil bestyrelsen så også kunne 

foretage en korrekt aflæsning til brug for regnskabsafslutningen. Anne- Marie døjer stadig med 

enkelte tilbagemeldinger i forbindelse med årsaflæsningerne.  

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

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

På forrige års generalforsamling blev der stillet forslag om ændringer af vedtægterne. Bestyrelsen 

(Henning) arbejder i øjeblikket på et oplæg til en ny lokalplan, som fastlægger bestemmelser for den 

eksisterende bebyggelse samt giver mulighed for opførelse af feriehuse på det nuværende campingareal. 

Når den endelige lokalplan foreligger, vil bestyrelsen sammen med advokat Thorbjørn Seibæk Thomsen, 

Hus nr. 42, færdiggøre nye vedtægter. 

Der er udsendt i alt 4 nyhedsbreve i løbet af 2010, og jeg håber, at informationsniveauet i disse er 

passende. 

Hus nr. 15 blev handlet i efteråret 2010. Bestyrelsen kan kun opfordre alle husejere, incl. de der vil 

sælge, til at sørge for, at deres huse er i god vedligeholdelsesstand og fremstår i bedst mulig stand. 

Dagligdagen i Parken bliver sikret af Poul Eriksen som vicevært. I har sikkert alle i løbet af 2010 mødt 

Poul flere gange, hans hjælp i parken er stor og den bestyrelsen siger ham tak for indsatsen. 

Anne-Marie har styret økonomien som sædvanlig – i den helt rigtige retning og kan fremvise et flot 

resultat. 

Formand Jørn Berg Lund  


