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Brønshøj 05-02-2007 

 

Velkommen til alle nye medlemmer, her kan siges at vi er 138 parceller i vores forening.  

Om vores forening kan også siges at der arrangeres nogle fælles udgiftsneutrale arrangementer,  

tre x årligt: Fastelavnsfest (søndagen), sommerfest – den tredje lørdag i august, og havedag, første 

søndag i oktober, hvor vi giver hinanden planter og stiklinger og erfaringer. 

Det kan alt sammen ses i velkomstfolderen, som vi så vidt muligt, uddeler til alle nye medlemmer. 

Foreningens hjemmeside opdateres efter bedste evne og prioriteret tid. Man er altid velkommen til 

at maile til mig eller et andet bestyrelsesmedlem og oplyse og eller korrigere sin email adresse. 

 

Årsberetning for 2004-05 ved Jane Skou 
 

• I året der gik har vi fået aviscontainere på hver vores parcel, containergården, som tidligere 

var fælles aviscontainerplads, har endnu ikke nogen fremtidsplan. R98 skulle bruge 100 ud 

af 500 containerpladser til glascontainerplads. Vi blev ikke udvalgt til at have 

glascontainere, bestyrelsen skrev til R98, at vi ikke ønskede det i vores forening.  

• Det tilbagevendende hjertesuk er snerydningen på vejene som bliver varetaget af 

Kommuneteknik. Det er ikke så dyrt men heller ikke så effektivt, men tilstrækkeligt at 

renovationen vil køre. 

• Der har været to ½ årlige rensninger af rendestensbrønde, de tre brønde som ikke kunne 

åbnes er nu ordnet, så de næste gang er med i rensningen. 

• To medlemmer af foreningen har opsat To affaldsspande med låg på plænen og tømmes af 

havemanden (Jupimere, Dy 11b) Brugerne af plænen kan nu komme af med deres affald, og 

de der ikke har lært det endnu (fremmede hundeluftere og små børn) opfordres høfligst af os 

forbipasserende om at benytte affaldsspandene.  

• Anvendelse af containerpladsen. Det er en af de kommende opgaver for bestyrelsen at 

finde ud af om den skal bruges og hvad den evt. kan bruges. Der har været forskellige ideer: 

Hækken bag gruskassen bibeholdes. Gruskassen bibeholdes, for nye medlemmer oplyses at 

denne kasse indeholder grus til vintergrusning af isede fortove, og medlemmer kan frit hente 

grus her til det. 

o Den almindelige holdning er, at når vinterperioden er overstået, og der stadig er grus 

i kassen, gør det ikke noget at der tages noget grus til evt. omlægning af et par fliser, 

såfremt der er noget tilbage, og først når vinteren er forbi.  

o Foreningen råder også over split og en brøndskovl som kan lånes, henv. Hos 

kassereren Henrik Bering. 

• Hjemmesiden udvikles langsomt, det tager tid for os at vende os til hjemmesidens 

muligheder, det er vores intentioner at benytte den så meget som muligt og opdatere den i 

det omfang vi evner det. (Ingen kan yde over evne) Ved meddelelser og remindere via email 

kommer der ca. 20 retur, så alle må gerne tjekke om deres email adresse er korrekt, og evt. 

maile ændringer eller nye adresser til mig. 

• Lovene er omsider også blevet elektroniske og kan snart findes på foreningens hjemmeside. 

• Der har været møde med Tine Hegn og Kurt Vejmand fra tilsynskontoret om 

vedligeholdelse og renovation af veje og fortov. Vi har ingen pålæg fået, da alt var i 

nogenlunde stand. Der kommer nye regler for mål af vejbump, vores vejbump skal 

lovliggøres inden 01.07.2007 Bredden og højden skal ændres ifølge ny lov.  
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• 5-årsplan for fortov og kantstensrenovation. Den kommende bestyrelse vil drøfte hvordan 

og i hvilket omfang dette skal vedligeholdes og/eller fornyes. Det er ingen påbud fra 

kommunens gennemgang af vores veje om istandsættelse. En gennemrenovation af fortove, 

forkant og kantsten koster 5-800 kr. pr m. Det er vores hensigt at afholde tiltag inden for 

foreningens budget. 

• Målene kommer ud d. 1. maj, her i skrivende stund om ca. tre uger og tages ind igen den 

sidste søndag i efterårsferien. Hermed forsøger vi at holde en balance mellem trivsel og 

plænens skønhed. 

 

Afholdte møder: 18.08.04 best. møde, 04.11.04 best. møde, 23.11.04 vejvedligeholdelse 

 udvalgsmøde 10.1.05 vejvedligeholdelsesmøde med vej & park, 13.01.04 best. møde, 

 02.03.04 best. møde. 

 

Arrangementer: Sommerfest d. 21.8, godt vejr mange fremmødte, børneloppemarked, Kaffe-te og 

 fælles kagebord, bocciaturnering m/ 20 hold. Fodboldturnering m/ 5 hold. Fællesgrill 

 samt bål ved mørkningstide. 

 Havedag var ikke så besøgt i år, 8-10 stk. kom ud på plænen til en kop kaffe, nogle 

 kom af med stiklinger og potteplanter (det er så ærgerligt at smide ud) og nogle fik 

 noget med hjem. Der blev udvekslet råd og dåd. 

 Fastelavnsfest, rekordfremmøde. 54 børn og 57 voksne billetter solgt. 

  Kaffe-te, godteposer, bålvarme, to børnetønder og en fugtig voksentønde, som holdt 

 ca. fem runder á 50 voksne. Balance 382,25 i overskud som bruges til næste år. 

 

 

 

 

Jane Skou 


