Frederikssund, februar 2018

Bestyrelsens beretning 2017
Endnu et år er gået i vores skønne haveforening - og året har budt på mange forskellige fælles
projekter og hyggelige stunder.
Bestyrelsens første opgave var at konstituere den nye bestyrelse, da der blev valgt 3 nye
bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. Dernæst skulle årets aktiviteter planlægges, bl.a.
de fælles arbejdsdage og årets helt store festlige begivenhed - foreningens 40 års jubilæumsfest!
Årets første arbejdsdag gik med at beskære træer ved grønningen, da de var blevet alt for høje.
Der blev ryddet op i skuret ved carporten, ordnet bede ved toiletbygningen og omkring
flagstangen. Der blev udført et stort stykke arbejde den dag, og det var en fornøjelse at være en
del af.
Det største og mest tidskrævende projekt for året har dog været at få anlagt foreningens nye
Petanquebane. Der blev lagt rigtig mange timer i arbejdet fordelt over flere arbejdsdage. Det
hårde arbejde skulle selvfølgelig belønnes og den færdige bane vises stolt frem. Derfor inviterede
vi til en officiel indvielse den 26. august med fint besøg af borgmesteren, som klippede snoren
over. Der kom efterfølgende en nyhed i Lokalavisen med overskriften ”Petanque-fest på Bjerget”.
Det var en rigtig dejlig dag!
Årets sidste arbejdsdag gik ud på at få ryddet skovområderne og ordne/rydde hegnet ved banen.
Bestyrelsen vil gerne takke for opbakningen fra de mange deltagende medlemmer! Vi ser en
tendens til, at det er de samme medlemmer, som stiller op hver gang - og det er vi meget glade for
– men håber at der vil komme endnu flere nye hænder til arbejdsdagene i dette år!
Foreningens 40 års jubilæum blev holdt på Gerlev Kro i september måned, hvor 42 deltog. Aftenen
bød på en lækker middag, sang og en quiz med spørgsmål om foreningen. Da flere havde lige
mange rigtige svar, blev der trukket lod om vinderen, og så blev der ellers spillet op til dans. Det
var en rigtig hyggelig aften, og dejligt at se så stor tilslutning.
Bestyrelsen har også i år afholdt 2 havegennemgange, og som noget nyt sendt resultatskemaer ud
til alle medlemmer. Det vil vi fortsætte med, da det har en god effekt. Vi har også været rundt i
haverne i samlet flok, og det har været hyggeligt at hilse på alle dem, som var hjemme. Begge
havegennemgange har vist, at haverne i vores forening generelt står rigtig flot, og det er tydeligt at
se, at der bliver lagt en del tid og arbejde i at holde dem. Det er en fornøjelse at se – og det kan vi
godt være stolte af!
Året har også budt på nye vejskilte. Dette i tråd med den nye haveplan og de nye havenumre, som
kommunen har gennemført for at sikre et bedre beredskab i tilfælde af ulykker.
Og beredskabet fik vi desværre brug for i år, da der pludseligt opstod brand i en af haverne på
Paradisvej. Til al held var der nogle vakse naboer, der handlede hurtigt og fik tilkaldt hjælp.
Bestyrelsen fik efterfølgende ideen til at invitere en brandmester til at komme og fortælle om

sikkerhedsreglerne ved gasflasker. Dette arrangement blev taget rigtig godt imod, og mange var
mødt op og fik stillet gode spørgsmål.
Udover de mange fællesprojekter har Bestyrelsen særligt haft fokus på at indsamle al
bestyrelsesmateriale fra tidligere år. Noget af materialet vil blive samlet på et fjernarkiv og resten i
et onlinearkiv. Dette for at sikre overdragelse til kommende bestyrelser.
Derudover har et tilbagevendende emne på bestyrelsesmøderne været ”kørsel på vejene”. Der
bliver desværre stadig kørt alt for stærkt på vejene. Bestyrelsen kan kun på det kraftigste opfordre
til, at man som havelejer overholder hastighedsbegrænsningen, som er angivet på skiltet ved
indgangen til foreningen - og ligeledes henviser sine gæster til at gøre det samme.
I løbet af året har bestyrelsen oplevet en stigende interesse for vores forening. Der har været godt
gang i salgene, og vi har i alt budt velkommen til 8 nye medlemmer i år.
Der er pt. 2 haver til salg. Bestyrelsen vil fortsætte med at have fokus på at synliggøre foreningens
aktiviteter, bl.a. ved brug af Facebook. Der er både en lukket gruppe (kun for medlemmer) og en
åben gruppe for alle. Der vil løbende blive lagt opslag op.
Foreningen har også fået en ris/ros postkasse, som er sat op ved toiletbygningen. Alle medlemmer
kan aflevere forslag i denne kasse, som vil blive taget op på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har
behandlet flere forslag i løbet af året, og håber at der kommer mange flere gode input.
Bestyrelsen får generelt positive tilbagemeldinger om foreningens forhold og det udførte arbejde.
Der har også været et godt samarbejde med kommunen, der har været behjælpelige med en del
opklarende spørgsmål i årets løb.
Generelt kan Bestyrelsen se en masse gode bevægelser i foreningen, og de mange sociale
arrangementer har været med til at bekræfte fællesskabet. Det har samtidig været en fornøjelse
at se, at foreningen har været så velbesøgt og summet af liv og glæde, til trods for at
sommervejret ikke har været det bedste i år.
Vi håber at vejret i 2018 bliver bedre og giver os endnu flere gode havedage!
Tl sidst, vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at vi desværre også har mistet et medlem i år Margrethe Kiehn, Grønningen 4. Vi sender hende en tanke. Ære være hendes minde.

Tak for året der gik.

Bestyrelsen

