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Bestyrelsens beretning for året 2011

Bestyrelsen aflægger hermed beretning for sit arbejde i 2011. Det har været et stille år uden 
nogen større opgaver, og med en tilfredsstillende økonomi.

Vejenes tilstand
Efter et kostbart 2010 har det forgangne år været en del mere fredeligt - niveauet for 
reparationer og vedligeholdelse af vores veje og kloakker har været mere normalt i det 
forgangne år, og lige nu kender bestyrelsen ikke til nogen større problemer. Vi håber at 2012 
fortsætter i samme gænge.

Kloakkerne er i god stand, så det er ikke derfor der er nogen som fik vand i kælderen den 2. juli. 

Fællesarealer
Vores fællesarealer er blevet passet i løbet af året, og beplantningen bliver løbende beskåret og 
– om nødvendigt – fornyet. I den forbindelse har vi søgt kommunen om at være med i deres 
projekt ”100.000 træer”, men det har åbenbart lange udsigter med at få en beslutning om 
hvorvidt vi kan få tildelt nogle af de træer.

Legepladsen på Nørager Plads er egentlig ikke foreningens fællesareal, den ejes af 
Københavns Kommune. Men den er jo en væsentligt element i foreningen. Kommunen har 
været i gang med et større projekt for at forny legepladser i hele København, og gennem 2011 
har der været forskellige meldinger om hvad der skal ske på Nørager Plads. I november forlød 
det at pladsen skulle gennemgå en større renovering, og det er stadig meldingen på 
kommunens hjemmeside. Og det er netop blevet meldt ud, at bemandingen på legepladsen 
beholdes også i 2012.

Trailere
Foreningens to trailere har som alle andre år været flittigt brugt af medlemmerne, og som 
besluttet på forrige generalforsamling har vi anskaffet en ny til erstatning for den, der var blevet 
stjålet. Den nye trailer er nu blevet forsynet med en hængelås med kode, som bliver udleveret 
når man låner traileren. Det fungerer fint, og ser ud til at være en god løsning, så det vil vi 
fortsætte med.

På bestyrelsens vegne

Henrik Størner, formand

Formand Næstformand Kasserer Trailerudlån
Henrik Størner Steen Teglstrup Klaus J Klausen Steen Eriksen Jacob Hansen Christina Sørensen Anne-Mette Hansen
Raunstrupvej 13 Egemarkevej 13 Eriksholmvej 13 Gjorslevvej 4 Birkholmvej 4 Eriksholmvej 11 Nørager Plads 19
32 12 56 78 38 74 12 57 38 74 43 15 38 71 11 67 35 82 71 41 38 79 04 20 38 74 80 26

E-mail henvendelse til formand@vanloesehoejhaveby.dk     eller     kasserer@vanloesehoejhaveby.dk  
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