
 

 

 

Bestyrelsens beretning for året 2011 

Valby, 8. februar 2012 

 

Velkommen til ejerforeningens årlige generalforsamling 2012. 

Hvad skete der egentligt i 2011?   

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

for året 2011 og har fundet disse frem: 

 Vi har fået opsat hjertestarter i området og har afholdt kursus i brugen af hjertestarteren. 

 Sidst på året 2011, blev ny lokalplan stillet i bero. Det betyder som I at vores vedtægter som er 

fremsendt sammen med indkaldelsen skal til afstemning. 

 Vandland og restaurationen er stadig gået i dvale. Der er ikke udsigt til nogen initiativer på denne 

front. 

 Vores økonomi er sund, kassereren har gjort et godt stykke arbejde. 

 Vores rørbrud den 11. december 2011 gjorde, at havde et vandspild i området, det er nu stoppet 

og bestyrelsen vil tro, at årsagen har været et toilet der har løbet, og til vores store glæde har vi 

faktisk gjort det så godt at vi har sparet penge på vandudgiften i 2011. 

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 årets første arbejdsdag 

blev der ligeledes afholdt 1. hjælps kursus + hjertestarter kursus - og vi gentager dette kursus i 2012. 

Der er udsendt i alt 4 nyhedsbreve i løbet af 2011, og jeg håber, at I har fundet informationsniveauet i 

Nyhedsbrevene som en velkommen dosis af lokale og foreningsmæssige oplysninger. Husk at alle 

tilgængelige informationer kan findes på foreningens hjemmeside. 

Desværre er det stadig svært at afhænde vores feriehuse, og jeg håber, at 2012 vil være året hvor det 

hele vender igen og at vi kan begynde at se aktivitet på denne front. 

Jeg vil til slut sige tak til den samlede bestyrelse for en stor arbejdsindsats i 2011, uden jeres arbejde 

havde det været svært at komme helskindet igennem 2011. 

Til allersidst vi jeg sige tak for den støtte som bestyrelsen har mødt fra Jer husejere igennem 2011, og 

den samlede bestyrelsen håber på, at året 2012 igen bliver et godt arbejdsår sammen med Jer. 

Året 2012 startede med et par rigtigt kedelige hændelser, bl.a. vores oversvømmelse, en brand og en 

væltet lygtepæl. I forbindelse med oversvømmelsen vil bestyrelsen endnu engang opfordre de husejere 

som har valgt ikke at indlevere en nøgle, om at sørge for, at bestyrelsen i sådanne tilfælde kan få hurtigt 

adgang til deres huse, med andre ord – aflevere en nøgle til bestyrelsen. 

Formand Jørn Berg Lund  


