Formandens beretning 2007
Vi har I bestyrelsen valgt igen, at lave en aktivitetskalender.
Året siden sidst har været præget af travlhed blandt flere bestyrelsesmedlemmer bl. a Michael har
overtaget en Rema 1000 butik i Egå, og undertegnede har travlt med egen virksomhed.
Så vi gør det så godt vi kan, med den tid vi har til rådighed.
Generalforsamling 2006
Det var dejligt at se der mødte flere op end der plejer at gøre. Tak for det, det er dejligt at der er nogen der
bakker op om GHG.
Vi har i bestyrelsen sagt velkommen til Henrik Husum.
Dette års generalforsamling siger vi farvel til Carsten Nielsen, der ikke genopstiller

Jesperhus Blomsterpark
Tur aflyst på grund af for få tilmeldte.
Cykeltur
Vi gentog succesen fra sidste år, dog med lidt færre tilmeldte, men stadig en god tur.
Svampetur
Aflyst på grund af for få tilmeldt, måtte dog betale Lea 500 kr. af de 1500 som turen koster fordi det bliver
aflyst så sent, så måske skulle vi overveje tidligere tilmeldingsfrister.

Fisketur
Der blev afholdt en fisketur i løbet af året. Der var planlagt to, men det kunne vi ikke nå.
Haveaffald
Afhentning af haveaffald var som altid et populært arrangement.

Fastelavn
Vi slog sædvanen tro katten af tønden i De grønne Bussers garage, tak til dem for venlig udlån.
Der var igen i år stor tilslutning.

Snerydning
I år fik vi pludselig en del sne. Vores sædvanlige entrepenør havde solgt forretningen, så det overgik til en
anden. De skal så lige finde ud af, hvordan vi vil have det.

Der var et par enkle klager, den ene af dem syntes jeg ikke var helt berettiget, det gik på at man ikke havde
ryddet hele vendepladsen, det er der simpelthen ikke resurcer til. Det er meget dyrt at få ryddet sne, og
personligt syntes jeg, at der var ryddet bedre på Bøgevej, end der var nede i byen.
Jeg vil opfordre til at man accepterer, at man selv kan komme til at skovle lidt. Ellers mød op på
generalforsamlingen og vær med til at fastsætte niveauet og kontigentet.
J eg syntes, at vi får meget for pengene, som det er nu.
Hinnerup 26/04 2007
Per Andreasen Formand for GHG

