
Bestyrelsens  beretning  26.10.17:  
  
Regnskab  
   Beklage  at  det  ikke  er  blevet  sendt  med  rundt  ved  indkaldelse  til  generalforsamlingen  
  
  
Definere  de  3  foreninger    

ABF  Digesvalen  –  andelsforeningen  –  består  af  12  huse    
  
Parcelforeningen  Regnbuen  –  vedrører  alle  18  huse  og  Regnbuens  primære  opgave  er  –  i  
samarbejde  med  Andelsforeningen  at  vedligeholde  fællesarealer,  veje  og  stier    
Og  derfor  betaler  alle  18  huse  1200,-  i  kontingent  1  gang  om  året  til  Regnbuen  
Pengene  går  til  bl.a.  udgifter  for  vejbelysning,  snerydning  og  græsklipning    
og  kontingent  til:  
  
Mågen  og  Svalen  –  er  grundejerforeningen  for  hele  området  -  altså  Sølvmågevej  og  
Digesvalevej  –  det  er  Mågen  og  Svalen  der  bl.a.  sørger  for  snerydning  og  indkaldelse  til  2  
årlige  fælles  arbejdsdage    
  
Indkaldelsen  til  arbejdsdagen  foregår  på  mail  og  det  bliver  lagt  på  hjemmesiden  og  i  vores  
facebookgruppe    
Skulle  der  være  nogen  der  endnu  ikke  har  afleveret  en  mailadresse,  så  modtager  vi  den  
meget  gerne.    
  

Arbejdsdage    
Da  vi  ønsker  at  bruge  de  2  fælles  arbejdsdage  på  alle  fællesarealer  –  er  det  en  god  idé  at  
man  selv  renser  sit  eget  fortov  eller  kantsten      
Sidste  gang  –  pæn  tilslutning  –  TAK    
Men  stadigvæk  opfordrer  vi  til  at  alle  møder  op  –  for  udover  at  vi  bliver  ved  med  at  have  et  
pænt  og  indbydende  område  –  så  er  det  jo  også  hygge  og  fælleskab    
  

Mågen  &  Svalen    
Regnvandsbassinet    
Der  er  d.  5  okt.  besluttet  at  Martin  fra  bestyrelsen  –  forespørger  kommunen  om  omfanget  det  
arbejde  vi  hhv.  må/skal  udføre  –  beder  om  svar  indenfor  en  tidsfrist  -  Herefter  indhentes  
tilbud  på  evt.  rydning  af  søen  –  som  så  vil  blive  behandlet  på  generalforsamling  i  Mågen  og  
Svalen  som  er  i  april  18  
  
  

Grønne  fingre  
Ikke  noget  specielt,  men  det  vigtigste  her  er  at  vi  alle  gør  en  indsats  for  at  bevare  og  
forskønne  vores  fællesarealer.  Og  skulle  der  være  forslag  til  ændringer  så  skal  vor  
plæneklippermand  Leif  kontaktes.  Bl.a.  er  der  er  et  træ  ved  trekanten  der  skal  beskæres  –  
og  i  øvrigt  så  har  Leif  bedet  mig  sige  at  han  ikke  selv  har  været  tilfreds  med  græsklipningen  
her  i  efteråret  –  vores  område  er  simpelthen  for  vådt,  så  traktoren  har  sat  dybe  spor.    

  
  
Vejfest  

For  et  par  år  siden  besluttede  vi  at  vejfesten  skal  ligge  1.  lørdag  i  august  –  for  at  man  kunne  
reservere  dagen  –  men  vi  må  sige  at  der  ikke  var  stor  tilslutning  i  år  så  det  giver  anledning  til  
at  stille  spørgsmål  ved  hvorvidt  vi  skal  fastholde  vejfesten  og  det  kan  vi  måske  debattere  
under  evt.    
  

  
Økonomi  

Birthe  fremlægger  regnskabet  og  budget    
  
  
Slutbemærkning  

TAK  -  godt  forenings  år    
Lissie  Marie  Trust  nr.  18  


