Bestyrelsens beretning for 2015

Bestyrelsens startede med at få etableret den til generalforsamlingen besluttede opslagstavle
for beboere. Opslagstavlen er nu sat i drift nu og bliver brugt af beboerne helt i den ånd, som den
var tiltænkt, nemlig at være til annonceringer af køb/salg/bytte/efterlysninger/annonceringer og
lignende på samme måde som fx. en opslagstavle i et supermarked.
Herefter planlagde bestyrelsen en arbejdsdag, som fandt sted i maj måned. Desværre fik
denne arbejdsdag kun meget lille tilslutning, hvilket vi tror skyldtes to ting. Dels, at vejret var koldt
og efterårsagtigt og dels at invitationen til arbejdsdagen kunne efterlade det indtryk, at man ved
tilmelding bandt sig til at hjælpe til i mange timer. Pga. det kolde vejr, kunne det annoncerede grill
arrangement heller ikke lokke folk til, som det ellers kunne i det fine sommervejr i 2014.
Bestyrelsen valgte derfor at prøve igen med at annoncere en arbejdsdag primo oktober 2015,
hvor vi meget tydeligt gjorde opmærksom på, at vi var glade for al hjælp ligegyldig hvor mange
timer den strakte sig over. Vi tror, at den bedre annoncering gjorde en forskel, men er selvfølgelig
godt klar over, at det meget forsinkede sensommervejr, som ramte Danmark i oktober sidste år,
var til stor hjælp og gjorde, at vi kunne nyde frokosten i det fri. Vi fik således samlet set nået det vi
ville i 2015, dvs. primært at give de grønne områder en ekstra hånd. Uden denne hjælp ville det
være ret uoverskueligt for foreningens havemand, Erik, ene mand at holde vildvæksten nede.
Som besluttet i budgettet for 2015 fik vi renoveret yderligere 3 perlestensparkeringspladser i
2015, således at status fremadrettet er, at vi nu kun mangler at få ordnet 5 pladser.
Mht. stirenoveringen var det bestyrelsens holdning, at vi ikke kunne planlægge noget før vi
kendte kommunens planer om evt. at pålægge grundejerforeningen at separatkloakere. Vi havde
allerede kontaktet kommunen i 2014, hvor de henviste til, at de først i 2015 ville kunne sige noget
mere. Vi rykkede derfor for et svar og er nu blevet lidt klogere. I svaret fra Kommunen står der
bl.a. " Resultatet er at den kommende spildevandsplan lægger op til at der skal separatkloakeres i Hvalsø
og dermed også i jeres grundejerforening.
Lejre Forsyning har på nuværende tidspunkt ikke planlagt hvordan separatkloakeringen skal udføres, så vi
kan tidligst i løbet af 2016 oplyse dig om hvor og hvilket omfang separatkloakeringen medfører
ledningsarbejder i jeres stisystemer."

Konsekvensen af dette svar er således, at vi må væbne os med yderligere tålmodighed.
M.h.t. den nyanlagte institution "Den grønne Kile" har vi haft to ting oppe at vende. Det ene er,
at vi ikke mener, at den grønne strimmel mellem den første parkeringsplads og institutionen er
reetableret tilfredsstillende, idet det ikke er muligt at køre over strimlen med en havetraktor for at
slå græs. Dette har vi skrevet til kommunen om og deres entreprenør, Elindco, har lovet at
gennemgå området i løbet af foråret 2016 og så vil de forhåbentligt acceptere vores klage.
Det andet drejer sig om, at oversigtsforholdene ved udkørslen fra Hyldebjerg er blevet
forværrede pga. det nyopførte cykelskur. Dette har vi gjort kommunen opmærksom på og vi har
foreslået at fjerne nogle af lamellerne i skuret for derved at gøre skuret gennemskueligt. Vi har i
skrivende stund dog ikke fået nogen reaktion fra kommunen på vores henvendelse.

Endelig kan det være interessant også at nævne, at rotter ikke har beskæftiget os nævneværdigt
i 2015. Så enten har vores indsats i 2015 båret frugt eller også har 2015 bare været et dårligt år for
rotterne. Sandheden er muligvis en kombination af begge dele.
Til slut vil bestyrelsen gerne takke beboerne for både praktisk hjælp og opbakning i løbet af
året. Vi føler således, at ting bliver løst i en positiv ånd og det er vi glade for !
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