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Bestyrelsens beretning for 2020 – 2021

S

tatus for det forløbne år:

Vi har i år kun afholdt 5 bestyrelsesmøder og dette skal selvfølgelig ses i lyset af Corona krisen.

D

ette medførte også, at generalforsamlingen i november 2020 blev aflyst, og da det ikke har
været muligt at gennemføre den uden at overtræde forsamlingsforbuddet før nu, besluttede
vi at slå de 2 generalforsamlinger sammen. Dette vil medføre en lidt mærkelig dagsorden, f.eks.
vil hele bestyrelsen være på valg. Nogle for 2 år og andre for 1 år. Vi skal også vedtage 2
årsregnskaber – men alt det vil fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.

D

erfor er det heller ikke de helt store tiltag vi har gjort i år andet end at koncentrere os om
vedligeholdelsen af området samt nødvendige reparationer.
Vi har fået en klage over manglende hegn imod Stamvejen. Vi har en reetablering med i vore
planer; men vi har ikke sat det i værk endnu.

D

er har været utrolig mange og store renoveringer i det forgangne år. Det er jo fantastisk som
det hele bliver forskønnet og vedligeholdt. Det gavner helt sikkert hele Eppedalen.
I den forbindelse har vi dog en bøn til jer alle. Når I starter sådan et projekt op, vil vi sådan set
gerne underrettes. Det er meget rart at vide, at man har tænkt sig at stille en container på en 2 –
3 pladser, eller på ringvejen. Hvem skal vi henvende os til, hvis der er problemer?
I den forbindelse har vi også haft flere tilfælde af store lastbiler, som vælger at køre på vore
nyasfalterede gangstier. Det er jeres ansvar at fortælle leverandører og entreprenører, at der
ikke må køres på stierne med tunge køretøjer. Asfalten er ikke tyk og sker der sætningsskader
eller skader på kloaksystemer under asfalten er ansvaret bygherrens.

V

i har en føler ude vedrørende en pavillon eller andet alternativ til havehuset; men i og med at
vi ikke har haft et godkendt budget har vi ikke presset så meget på. Det lader heller ikke til at
udvalget er ret stort; men det er vores første prioritet i det kommende år.

E ndelig det sædvanlige opråb fra bestyrelsen:

Husk at:
• Husk at holde bevoksning på egen grund og ikke ud over stien
• Husk at KUN korttidsparkering i forbindelse med aflæsning/pålæsning er tilladt på
stierne
• Husk at parkering i rundkørslerne er FORBUDT
• Kørsel på græsset er FORBUDT
• Husk at holde øje med vores hjertestarter
PVA bestyrelsen
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