
Konstitueret  formands  beretning:  
  
  
  
Kontingent  til  Mågen  og  Svalen  

Et  af  de  punkter  der  nok  har  fyldt  mest  i  det  forgangene  år    
har  nok  været  debatten  vedr.  kontingentforhøjelsen  til  Mågen  og  Svalen    
  
Da  Mågen  og  Svalen  blev  i  tvivl  om  hvorvidt  den  nuværende  ordning    
med  et  samlet  kontingent  for  alle  18  huse  på  kr.  5000,-  årligt  var  lovlig,    
rettede  vi  derfor  henvendelse  til  parcelhusejernes  landsforening  
  
Landsforeningen    bekræftede,  at  hvis  der  var  en  god  begrundelse    
for  at  lave  differentieret  kontingent  og  stemmeret,    
så  var  det  lovligt.  
  
Det  blev  vedtaget  ved  en  afstemning  at  der  ikke  skal  ske  ændringer  i  kontingentet.  
  

Snerydning  
Mågen  og  Svalen  har  henvendt  sig,  da  de  mener  at  snerydningen  på  vores  
vejareal  (flisearealet)  ikke  er  deres  ansvar.  
  
De  opfordrede  os  til  enten:  
1.   At  gøre  det  selv  det  selv  eller  
2.   At  indhente  pris  hos  Balle,    

  
Men  iflg.  Lokalplan  647,  deklarationskort  vedr.  matr.  3bk  fremgår  det,  at  det  
”omstridte”  område  er  defineret  som  ”vej”  –  (altså  samme  status  som  de  øvrige  
veje  på  matriklen)  
  

Skur  
Skal  vi  have  noget  gjort  ved  det  nu?  Leif  har  haft  travlt  med  job,  Niels  Jørgen  har  
brækket  en  arm  (det  var  vist  en  belejlig,  men  dårlig  undskyldning)  
Leif  satser  på,  at  skuret  bliver  opført  i  løbet  af  november.  
  

Arbejdsdage  
Sidste  gang  -  tirsdag  den  26.  Sept  2014  –  var  der  rigtigt  pænt  tilslutning  til  at  være  
med  til  at  fastholde  vores  smukke  område  pænt    
MEN  –  vi  skulle  gerne  have  alle  på  banen!  
Hvordan  får  vi  det?  
Jeg  opfordrer  til,  at  alle  deltager.  Datoen  for  arbejdsdagene  er  meldt  ud  i  rigelig  
god  tid  så  det  skulle  være  muligt  at  planlægge.  Mindst  én  fra  hver  bolig  skal  
deltage!  
  

Vejfest  
Vi  er  mange  der  synes  at  det  var  rigtigt  ærgerligt,  at  der  ikke  var  nogen  vejfest  i  år.  
Det  må  der  laves  om  på  til  næste  år  
Hvem  vil  være  ansvarlig  for  at  det  kommer  op  at  stå  i  2015?  



  
Kasserer  

Foreningen  skiftede  i  sensommeren  kasserer  således,  at  Birthe  overtog  tjansen  fra  
Regina,  som  pga.  travlhed  ikke  længere  kunne  påtage  sig  opgaven.  Tak  til  Regina  
for  indsatsen  de  forløbne  år!  Og  tak  til  Birthe  for,  at  hun  beredvilligt  har  påtaget  sig  
opgaven.  
  

Formand  
Da  Ronnie  og  Søs  købte  anden  bolig  og  huset  blev  solgt,  fratrådte  Ronnie  
samtidig  som  formand  for  foreningen  –  også  tak  til  Ronnie  (selvom  han  ikke  er  
tilstede)  for  hans  indsats  i  de  forgangne  år.    
Posten  blev  itv.  overtaget  af  Lissie.  –  og  det  er  derfor  vores  opgave  i  dag  også  at  
vælge  ny  formand.  
  

Økonomi  
Vi  må  betegne  vores  økonomi  som  sund,  hvilket  også  vil  fremgå.  når  Birthe  
fremlægger  regnskabet  for  det  forgangne  år.  
Vi  er  nogenlunde  velpolstrede  og  er  i  stand  til  at  klare  kommende  opgaver.  
  

Slutbemærkning  
Der  har  været  nogle  få  uoverensstemmelser  med  Mågen  og  Svalen,  men  disse  er  
afklaret  på  en  god  måde,  og  vi  satser  på  et  fortsat  godt  fremtidigt  samarbejde  med  
Mågen  og  Svalen.  
  
Tak  til  alle  for  et  godt  foreningsår!  
Lissie  Marie  Trust  nr.  18  
  
  


