Generalforsamlingen Søndag 6.Oktober 2010
Grundejerforeningen Bakketoppen 3-31
Velkommen til den årlige generalforsamling her på Bakketoppen 3-31
Det er jo dejligt at se at der er en del medlemmer, der kommer til Generalforsamlingen i år.
Det er snart rigtig mange år siden at vi har holdt generalforsamling en hverdagsaften.
Året der er gået
Dette år har lige som sidste år været meget stille, men vi har dog lavet det andet største
projekt i Grundejerforeningens historie, nemlig den nye parkeringsplads. Og alle må jo
indrømme, at det er blevet rigtig flot.
Den første store projekt var i 2006, de nye flisegange langs med husene.
Mangler:
Der skal laves en flaghøj med opsætning af en 12 meter flagstang, samt etableres en
pétanque-bane her på vores fællesareal.
Vi blev i bestyrelsen enig om at udskyde disse projekterne til foråret 2011, pga.
økonomien.
Der er i dette år ikke lavet nogle fællesarbejdes dage, men der blev lavet lidt på
fællesarealet i forbindelse med arbejdet på parkeringspladsen.
Der er også lavet en stor oprydning i vores skur. Alt på plads – Plads til alt !!!
Bestyrelsen kan ikke forstå den manglende opbakning fra medlemmerne når der skal
laves reparationer, samt vedligehold af vores redskaber, hvad gør bestyrelsen forkert ???.
Fælles ting.
Vores fælles ven ”buskrydderen” har kostet lidt i dette år, men vi har selv kunne lave
reparationen.
Mangler at lave: Udskydes til 2011
Bænke mangler GORI og så skal vi have malet vores skure.
Pæle omkring fælles arealet er rådne og skal skiftes.
Legepladsen er der ikke sket noget ved, der er ikke kommet forslag og ideer til en mere
spændende legeplads, forældre med børn bør selv lave et tjek på gynger mm ang.
sikkerhed.
Fremmedhjælp
Vores aftale med havemand Jes er desværre stoppet pga. sygdom, er der nogen der
kender en stabil havemand/dame???
Snerydning foresætter,
vores aftale med Slamson som jo renser vores kloaker,
Container til haveaffald kommer i foråret.

