Formandens beretning
Sidste års generalforsamling
Ved sidste generalforsamling var der meget få deltagere ud over selve bestyrelsen. Vi besluttede
derfor at gøre noget aktivt for at få flere medlemmer til at komme til næste års generalforsamling.
Vi har derfor i år forsøgt med at arrangere et foredrag om haven, som I jo alle var med til.
Selv om vi i dag er væsentlig flere end sidste år, så synes jeg stadig det er for lidt, så vi vil nok
prøve en aktivitet igen til næste år – måske et andet foredrag?
Ved sidste GF sagde vi også farvel til vores gamle formand Per Andreasen, som desværre ikke
kunne afse tid mere til at deltage i bestyrelsen. Men der skal i hvert fald lyde en tak for den indsats,
du har gjort.
Ved generalforsamlingen blev det endvidere pålagt bestyrelsen at finde ud af reglerne for opsætning
af gadespejl (i svinget på Kløvervej) samt krav til vedligehold af fortove især jord- og grusfortove.
Vi kontaktede Favrskov kommune og fik flg. svar:
1. Opsætning af et gadespejl kræver tilladelse fra både vejmyndighed og politi. I Favrskov kommune giver vi
ikke tilladelse til gadespejl, da det giver en falsk tryghed. Der er mange krav mht. krumning, dimension, valg
af materiale, placering osv., der skal være opfyldt før et trafikspejl kan anvendes til hjælp for bedre oversigt.
Trafikspejle er generel udsat for påkørsel, og kræver en del drift og vedligeholdelse.
2. Der er ikke noget krav om, at et sådant jord- og grusfortov skal istandsættes, for eksempel ved lægning af
fortovsfliser i stedet. Der er som udgangspunkt kun krav til at det eksisterende fortov vedligeholdes. Man kan
som udgangspunkt ikke tvinge lodsejere med, som ikke vil være med.
3. Vedligeholdelsen af et fortov, der er beskadiget af en ukendt skadevolder, hører som udgangspunkt
under ”ejerne af de til vejen grænsende ejendomme”. Hvem der skal betale, afhænger af hvordan man på
vejen har organiseret og aftalt vedligeholdelsen, om den enkelte eller alle i fællesskab varetager
vedligeholdelsen. Det afhænger ligeledes af brugen af det pågældende stykke vej, om det er alle, eller nogle
få der bruger det stykke vej der er tale om.

Sidste svar skyldtes at vi havde også forespurgt om, hvem der skulle reparere fortove m.v. når disse
var blevet ødelagt af tung trafik. Dette er ikke dækket af vores vejfond – og altså heller ikke af
kommunen, så det er den uheldige lodsejer, der selv står med regningen på det knuste fortov, der vel
at mærke skal retableres

Vejsyn
D. 10. juni gennemgik bestyrelsen vores vejnet for at vurdere, hvor der var behov for reparation.
Efterfølgende fik vi så Favrskov Kommune til at reparere det for os – mod betaling – men vi syntes
det var bedre at lægge pengene i kommunekassen i stedet for hos en tilfældig entreprenør. Og prisen
var særdeles gunstig.

Tinglysning af medlemskab af GHG
Bl.a. set i lyset af ovennævnte episoder, hvor en enkelt uheldig lodsejer kommer til at stå alene med
en regning for noget, han ikke har nogen skyld i. Og vi har nogle beboere i området, som ikke er
medlem – men som alligevel får ryddet sne o.s.v., så vil bestyrelsen i det kommende år forsøge at få
medlemstallet så højt op som muligt, og så – efter at have indhentet accept fra alle medlemmer – få
tinglyst en medlemspligt til GHG.

Regnskabs-program
Vores næstformand havde i det forløbne år fået lavet et regnskabsprogram i excell, som det var
meningen at vores regnskab skulle køres på. Desværre skete der det, at dagen før vores kasserer

skulle have kørt programmet over på en ekstern harddisk, vi havde købt til formålet, så brød
næsteformandens computer helt sammen, og det er ikke lykkedes os, at få liv i den igen.
Regnskabet er derfor igen i år blevet kørt på den gamle facon. Men Michael har lovet at udarbejde
et nyt program, som vi så kan bruge i de kommende år.

Aktiviteter:
Vi har i det forløbne år haft en række vellykkede aktiviteter:
 D. 27. september afholdt vi en fisketur til Harlev Put & take. 25 personer deltog. Der blev
foreslået at næste fisketur skulle være en kuttertur fra Frederikshavn – gerne med en vis
selvbetaling, hvis det blev for dyrt
 D. 20. oktober havde vi vores sædvanlige indsamling af haveaffald. Den aktivitet tør vi ikke
fjerne efter at vi havde forsøgt det for et par år siden. Der fik bestyrelsen både læst og
påskrevet, at det kunne vi godt glemme alt om. Så det er rart at have en aktivitet, der
ligefrem er et krav om fra medlemmernes side
 D. 5. november var vi i Sabro ved Winterthurs mikrobryggeri, hvor vi smagte på en masse
forskellige slags øl – og også købte ”lidt” med hjem. En rigtig hyggelig tur.
 Den 22. februar havde vi fastelavn med 84 tilmeldte. Vi havde forsøgt at få hyret en af
hospitalsklovnene til at komme for at lave noget anderledes i år – men det blev alt for dyrt.
Vi lavede arrangementet lidt anderledes i år alligevel med et kaffe- og tebord, hvor
forældrene kunne sidde og se på, mens børnene – eller gemalen – slog katten af tønden. De
fleste oplevede dette som en klar forbedring, så det fastholder vi til næste år
 Vi forsøger at lægge en forårstur til Den Japanske Have i pinsen. Dette er først og fremmest
for at ramme en lidt anden målgruppe end i de andre aktiviteter, vi har haft planlagt.

Rekvisitter:
Der har været rigtigt godt gang i udlånet af rekvisitter. Men vi må dog stadig påpege, at man kun
kan låne dem, hvis man har fået en aftale med Johan først. Det er ikke noget tag-selv-bord!

Hjemmesiden
Vi syntes det ville være en rigtig god idé, hvis man kunne booke vores rekvisitter og tilmelde sig
vores arrangementer via vores hjemmeside. Vi kontaktede derfor Chris – vores hjemmeside-mand –
for at høre om mulighederne. Chris syntes det lød spændende, så han ville arbejde videre på idéen,
men det ville ikke være helt ligetil. Vi afventer derfor, hvad Chris finder ud af.
Men i øvrigt vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til Chris for hans arbejde med
hjemmesiden. Vi sætter meget pris på dette 

Tak
Jeg vil slutte af med også at sige tak til såvel Michael Krog Dinesen og Henrik Husum for deres tid
i bestyrelsen. Det er måske ikke mange der ved det, men det er faktisk deres 2. periode de sidder i
bestyrelsen – og det gælder for dem begge. Det er derfor med lidt ærgrelse – men med stor
forståelse – at vi nu må sige farvel til disse to, som har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.
Tak skal I have begge to

Hinnerup d. 30.04.2009
Gert Fuursted

