Formandens beretning 2017
Bestyrelsen har i 2016/17 fortsat sine væsentligste opgaver:
−
−

at varetage medlemmernes interesser
at orientere om problemstillinger der berører grundejerne i Egegaardens Haveby

Vi har 83 medlemmer ud af 86 mulige og har for 2016 ingen kontingentrestancer. (Elo ansvarlig)
Vi har fået foreningens hjemmeside løbende opdateret. (Johanna ansvarlig)
Vi har i foreningen 2 radonmålere, som ikke er blevet brugt så meget det seneste år. (Jørgen er ansvarlig)
Vi har videreført ideen med orienteringsbreve, som i 2015/16 bestod af 6 nyhedsbreve og her i 2016/17 er
blevet suppleret med følgende 9 (Lars ansvarlig for udsendelsen og al kommunikation mellem
medlemmerne og bestyrelsen):
−
−
−
−
−
−
−
−
−

om vejvedligeholdelse (marts 2016)
om parkering (maj 2016)
om havestierne (november 2016)
om kloakrenovering (januar 2017)
om ejendomsvurderinger og håndværkerfradrag (februar 2017)
om brændeovne (februar 2017)
om noter fra mødet om indbrud (februar 2017)
om nedløbsbrønde (februar 2017)
om hækkeklipning (marts 2017)

Vi har holdt et møde den 19. januar 2017 om indbrudssikring med 24 deltagere (Ole ansvarlig). På et senere
punkt på dagsordenen kan vi drøfte mødets resultat.
Vi har som sædvanlig koblet os på Danmarks Naturfredningsforenings "Hold naturen ren" med Lars og Gitte
som arrangør, hvor ca 20 af foreningens medlemmer brugte et par timer på at gå vores nærområde
igennem.
Vi har støttet arrangementet fastelavnssøndag med tøndeslagning med Kirsten Christensen som organisator.
Kirsten har meddelt, at hun efter at have stået for arrangementet i 30 år nu har valgt at stoppe. En meget
stor tak til Kirsten for denne fantastiske indsats, som rigtig mange har haft glæde af.
Vi har koblet os på naboforeningens spiseklub på Brede Spisehus, hvor ca 30 medlemmer har deltaget ved
klubbens arrangementer. Datoerne er bragt på vores hjemmeside.
Vi har ikke haft sager om kattegener og kun 2 byggesager med dispensationsansøgninger, samt en konkret
klagesag til kommunen om hegn mod vejside.
Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder. Af konkrete sager og arrangementer i det forløbne år vil jeg nævne:
−
−

forslag til parkering på vejene, hvilket ikke har givet anledning til yderligere reaktioner fra
medlemmerne
gennemgang af plejeplanen for Troldehøj, hvor de nærmeste beboere er blevet orienteret om

−
−
−
−
−

aftalen med Lyngby-Taarbæk kommune
opfølgning på lokalplanen, som ikke har været så succesfuld, hvilket vi kan drøfte under det senere
punkt på dagsordenen
sommerfest med ca 40 deltagere, som var en stor succes. Stor tak til Jutta, som holdt i trådene
vejvedligeholdelse med et slutresultat på 120.000 kr i forhold til et overslag på 140.000 kr. Altså en
besparelse på ca 20.000 kr – og med et godt resultat
kloakrenovering, som blev godt gennemført af entreprenøren, men som rejste et antal spørgsmål
fra medlemmerne, som vi vender tilbage til under det senere punkt på dagsordenen
vedligeholdelse af baghavestierne, hvor vi i år vil forsøge med et begrænset projekt for stien
mellem Fynsvej og Sjællandsvej

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, hvilket vi er meget glade for. Det er jo den "betaling" vi i
bestyrelsen får for vores engagement i at sikre, at vores dejlige område forbliver et attraktivt sted at bo.
Af hensyn til dagsordenens længde, vil vi bede om, at der alene stilles spørgsmål til beretningen, idet tre
sager om indbrud og tyveri, kloakrenovering og lokalplanopfølgning som nævnt kommer til behandling
senere på dagsordenen. Desuden bør nye emner (synspunkter eller spørgsmål) vente til punktet eventuelt.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for endnu et år med et godt og produktivt samarbejde. Der har været
en fornøjelse at være formand med en så engageret bestyrelse.
Jørgen Sterner

