
 Bestyrelsens beretning for 2009. 

 

 

 Året i overskrifter. 

2009 blev ikke mindst præget af en lang hård vinter, med masser af sne og frost. Der er dog foregået 

andre ting i løbet af perioden. 

 

 Bestyrelsen har fortsat samarbejdet med kommunen om overtagelsen af området. 

 Der er kommet legeplads. 

 Der er investeret i fodboldmål. 

 Der har været afholdt oprydningsdag. 

 Vi er begyndt at gøre klar til selv at vedligeholde området. 

 Der har været sne problemer. 

 

 Samarbejdet med kommunen. 

I det forløbne år har vi til stadighed forsøgt at få gjort området færdigt, så vi kan overtage det. Vi 

må nok konstatere at det ikke er blevet nemmere set i lyset af kommunens stadigt mere pressede 

økonomi. Faktisk kan vi måske være glade for det vi har nået: Legeplads, forbedring af de grønne 

områder, tilplantning osv. Hvor meget mere vi kan få gjort er svært at sige, vi mener ikke at 

kommunen lever op til det der er beskrevet i lokalplanerne, men omvendt ser det ikke ud til at der er 

politisk vilje til at imødekomme det, vi betragter, som vores retmæssige krav. 

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at det er op til kommunen, at fortælle os hvornår området er klar 

til overtagelse. Vi vil med andre ord ikke presse på for at få overdraget området, da vi indtil da ikke 

skal betale for græsslåning, lys osv. 

 

 Legeplads. 

Efter mange og lange tovtrækkerier er det også lykkedes at få etableret den lovede legeplads. Der 

har fra forskellig side være kommenteret at den ikke er særlig stor. Det kan der måske være noget 

om, men det er et faktum at sådan en plads er dyr, ikke bar i anskaffelse men også mht. alle de 

forhold der i øvrigt skal være i orden. Ting som faldsand og godkendelser er vel noget de færreste 

tænker på i den sammenhæng. 

Bestyrelsen synes vi skal være glade for at vi har fået den etableret og håber at den vil blive brugt 

flittigt. Vi har i bestyrelsen talt om indkøbe bænke og borde, så der er mulighed for sidde og hygge 

sig mens poderne leger. 

 

 Fodboldmål. 

Det har længe været et ønske at der blev indkøbt fodboldmål til nogle af vores fællesarealer. Derfor 



indkøbte vi i foråret to mål til arealet mellem Spangkærvej og H. C. Andersens vej. Disse bliver 

forhåbentlig brugt flittigt? Når vi får lidt mere styr på græsklipningen, bliver arealet nok også rigtigt 

velegnet til fodbold. 

 

 Oprydningsdag. 

Som noget nyt forsøgte vi os med en oprydningsdag i 2009. Den 25. april løb arrangementet af 

stablen, med fremmøde af ca. 20-30 børn og voksne. Der var lejet container til at putte affaldet i, så 

det var bare at gå i gang. Området blevet gennemtrawlet og der blevet fundet mange interessante 

ting! Blandt andet blev der fundet en taske med et komplet indbrudsudstyr, koben osv. Heldigvis 

deltog en repræsentant for ordensmagten i oprydningen, så effekterne blev overdraget til ham. 

Efter endt oprydning var foreningen vært ved en lille forfriskning. 

Vi synes at en oprydningsdag er en rigtig god ide, der er med til at holde vores fællesarealer pæne. 

Derfor vil vi i år alliere os med Danmarks Naturfredningsforening, så dette års oprydningsdag 

falder sammen med DN's affaldsdag, der afholdes hvert år. 

Arrangementet er i år den 18. april, så sæt et kryds i kalenderen. 

 Overtagelse af området. 

Nu sagde jeg tidligere at vi ville vente med foretage os noget i forbindelse med området før 

kommunen meldte det klart. For at være forberedt  har vi dog indhentet tilbud på græsslåning, så vi 

er forberedt på hvad dette koster.  

Vi har modtaget to tilbud på henholdsvis 46.000 og 38.000 Kr. for 13 gange slåning. Vi har besluttet 

at år der skal slås vil vi tage i mod det billigste tilbud.  

Ydermere har vi en ca. pris på belysning fra kommunen, så vi også her er forberedt. 

Til disse beløb skal lægges penge til snerydning, vedligehold af veje og områder, alt sammen noget 

vi alle skal betale til fordi vi bor i området. 

Disse beløb giver et budget på ca. 90.000 Kr. Sammenholdt med en indtægt på ca. 125.000 Kr. er 

der altså et årligt overskud på ca. 35.000 Kr. Dette er efter  vores mening ikke en krone for meget 

hvis vi skal kunne lægge lidt til side, til reparationer af veje, fortove og vedligehold af 

beplantninger.  

 

 SNE, SNE, SNE. 

Omend vinteren kun har varet 3 måneder, har den fyldt meget i alles bevidsthed, tror jeg. Vores 

vinterkonto er blevet brugt godt og grundigt op i år. I alt har vi brugt omkring 25.000 kr. på 

snerydning. Heldigvis er vores kasse, i modsætning til kommunens, ikke tom. Vi har været heldige 

at kunne spare om de første år af foreningens eksistens, så der var penge ”på bogen”. 

Vi kom nok lidt famlende i gang, i det vi var af den overbevisning at det var kommunens pligt at 

rydde stamvejene, men vi blev klogere! Faktisk rydder kommunen ikke villaveje i Hjørring 

kommune længere, så her måtte vi lidt forsinket, også sætte ind. 

Vi er klar over at der er en del af H.C. Andersens vej, der er meget udsat for at lukke til når det 

sneer og blæser. Derfor er det muligvis noget den kommende bestyrelse skal se på, altså om der kan 

gøres noget så stykket er knap så udsat. 

På trods af dette mener vi dog at vores område har været bedre ryddet end mange tilsvarende 



områder i Hjørring. 

 

Med hensyn til den manglende kommunale rydning af stamvejene, så betyder det at de beboere der 

har fortov ud mod stamvejene, har pligt til at rydde dette. 

 

 Den afgående bestyrelse. 

Der er i år tre bestyrelsesmedlemmer der er på valg, ingen af dem ønsker genvalg. Vi skal derfor 

finde tre nye kandidater. Det håber vi kan lade sig gøre, for det er vigtigt at have en fungerende 

bestyrelse, der kan fortsætte arbejdet. Der er ikke så meget at gøre længere, se bare på antallet af 

bestyrelsesmøder, så det burde være noget alle kan klare. Så hold jer ikke tilbage når der skal 

opstilles. 

Jeg er sikker på at alle vi tre, der træder tilbage kan se tilbage på nogle interessante opgaver de 

sidste år og kan kun anbefale at man prøver det. I hvert fald er Henny og Maria et par gode og 

hyggelige bestyrelsesmedlemmer, så der er basis for en god bestyrelse. 

 

 Tak for i nu. 

For min del vil jeg bare sige tak for 4 gode og spændende år i bestyrelsen. Jeg synes vi har nået 

meget, siden begyndelsen og jeg er sikker på at vi nok med tiden skal få et endnu mere attraktivt 

område. 

Tak til bestyrelsen og tak til alle medlemmer, der altid har udvist tålmodighed og forståelse for 

vores arbejde. 


