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Kære beboere 

 

 

Så nærmer vi os Julen 2020 og Årsskiftet 2020/2021. 

 

Året har været præget af Corona-situationen. Vi har måttet aflyse den ordinære 
Generalforsamling, som ifølge vedtægterne skulle afholdes inden udgangen af april.  Vi fik så 
afholdt den ordinære Generalforsamling i slutningen af september. Selvom den ordinære 
Generalforsamling blev udskudt, besluttede bestyrelsen i starten af året, at der skulle arbejdes 
videre med de opgaver, som fremgår af foreningens femårsplan. Mange store opgaver har 
bestyrelsen gennemført, og med uvurderlig hjælp af mange af foreningens medlemmer. F.eks. 
kommunens nye affaldsordning, hvor vi måtte afholde skriftlig afstemning, istandsættelse af 
fælleshuset, udskiftning af husnumre. YouSee kontrakt, Fibernet m.m. 

Det ser ud til, at mange af beboerne også i år har taget forskønnelsen af bebyggelsen og området 
til sig. – Dejligt. Lad os håbe, at vi kan fortsætte denne trend i 2021. 

En del arrangementer er det blevet til på trods af Coronasituationen, nytårskur, havedage, 
fastelavn, Sct. Hans, pilates, og et enkelt seniorarrangement. Ja, der har også været tid til det 
sociale, på trods af situationen. At så mange beboere deltager i aktiviteterne, vidner om, at der i 
området er et godt og stærkt socialt miljø, og det skal vi sammen værne om. 

Der er i 2020 kommet en del nye beboere i området. Bestyrelsen skal anbefale at vi ”gamle 
beboere” gør en indsats for, at de nye beboere føler sig velkomne og som en del af fællesskabet. 
Desværre har bestyrelsen ikke, grundet den voksende smitterisiko, kunnet afholde 
introduktionsmøde i efteråret. Bestyrelsen håber dog at velkomstbrevet og hjemmesiden giver 
rimelige oplysninger, indtil vi kan afholde et introduktionsmøde. 



Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle beboere og jeres familier en glædelig 
jul samt et godt nytår. Vi håber alle, at coronakrisen forlades i 2021, og at vi i løbet af året kan 
vende tilbage til normale tilstande. 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

 

 
 


