Formandens beretning 2018/2019
Bestyrelsen har i 2018/2019 haft et meget aktivt år, hvor vi har holdt 7 bestyrelsesmøder. Vi har i
foreningen 85 medlemmer ud af 86 mulige. Der er i 2018/2019 handlet 5 ejendomme, hvilket
svarer til gennemsnittet over de seneste år.
På sidste års generalforsamling havde vi en drøftelse af grundejerforeningens hovedopgaver. Det
efterfølgende er disponeret i overensstemmelse med de 5 emneområder.
1.

Løsning af praktiske opgaver

Det vigtigste, der skete i det forløbne år, var dannelsen af et nyt Vejlaug sammen med vores to
naboforeninger. Vi har undervejs holdt jer orienteret om baggrunden for og forløbet af Vejlaugets
dannelse. Det kulminerede med en ekstraordinær generalforsamling i Egegaardens Haveby den
25.oktober 2018 og et fælles orienteringsmøde den 30.oktober 2018. Begge møder var
velbesøgte, og der var stor opbakning til projektet. Vi nåede det hele inden 1.november 2018,
hvor aftalen med Lyngby Tårbæk Kommune ophørte.
Til Vejlaugets bestyrelse har vi udpeget Stine Tarhan, Fynsvej 10. Stine er efterfølgende valgt til
formand for Vejlauget. Stor tak til Stine, som senere vil fortælle lidt om arbejdet i Vejlauget.
På sidste generalforsamling blev efterlyst en mulighed for ”deling af ting”. Det har vi realiseret ved
på hjemmesiden at nævne nogle ting, som man kan låne (lang stige, brøndrenser, partytelte) - og
listen kan løbende udbygges! En væsentlig fællesting er kommet til i år: En trailer, som Sigurd
Hellum, Egegårdsvej 25, har skænket foreningen, efter at vi havde fået sat ny bund i. Ole
Christensen, Fynsvej 20, står for udlånet. Tak til begge.
2.

Påvirke udviklingen og udseendet af vores område

Vi har fået nedsat et udvalg til at udarbejde et forslag til legepladsudstyr på det grønne område.
Marie Bjørke (Sjællandsvej 11) er formand og i udvalget indgår medlemmer fra vores
naboforeninger. Lyngby Taarbæk Kommune (borgmesteren) bakker op om idéen og Marie vil
senere orientere om status. Som en indskudt bemærkning skal nævnes, at bestyrelsen har fået
Lyngby Taarbæk Kommune til at renovere petanquebanen.
Vores årlige ”hold naturen ren” aktivitet er gennemført med cirka 15 deltagere. Dagen vil i 2019
blive den 31.marts med Søren Reinholt (Fynsvej 22) som koordinator. Invitation er udsendt.
Derudover skal nævnes, at vi i bestyrelsen har behandlet sager om:
- forespørgsler fra ejendomsmæglere i forbindelse med salg af ejendomme
- Troldehøj med korrespondance med borgmesteren om pleje af arealet
- hække klipning (orienteringsbrev udsendt)
- valg af mursten ved fx skorstensfornyelse og tilbygninger.

Johanna og jeg har deltaget i det første dialogmøde med borgmesteren. Det bliver spændende at
se, hvad det kan føre til. Bolden ligger nu hos borgmesteren. Lokalplanen er jo et fokusområde for
os.
3.

Beskytte og hjælpe hinanden

Desværre oplevede vi i det forløbne år flere indbrud og indbrudsforsøg efter et par år uden
indbrud. Vi skal endnu en gang opfordre til, at man overvejer etablering af tyverialarm (jævnfør
vores orienteringsbrev fra februar 2017, som kan findes på vores hjemmeside).
Vi har fulgt op på ønsket om at få en hjertestarter placeret i området. Susanne Beck Petersen,
Sjællandsvej 28, har været tovholder for et udvalg med repræsentanter udpeget af vores
naboforeninger. Ulrick Refsager, Egegårdsvej 19, er udpeget af vores grundejerforening. Susanne
vil senere fortælle lidt mere om status i arbejdet.
4.

Styrke socialt samvær

Victoria Toft, Sjællandsvej 29, har ikke alene stået for overtagelsen af aftalen med Brede Spisehus,
men har i 2019 også udvidet spiseklubbens aktiviteter med Mythos, Bellini og Rådvad kro. I alt 8
arrangementer. Vi håber, at endnu flere vil synes om idéen med en gang imellem at hygge sig
sammen med andre fra nabolaget.
Sommerfesten blev holdt den 25.august med cirka 70 deltagere - herunder flere fra Trydesvej.
Foreningen har købt et stort partytelt, som blev stillet op på den grønne plæne. Heldigvis, for
desværre var dagen stort set den eneste den sommer, hvor det virkelig regnede. Tak til
festudvalget (Maria og Anders, Sjællandsvej 11, Kate Persson, Sjællandsvej 13, Sara og Ulrick,
Egegårdsvej 19). Vi vil meget gerne have yderligere et par medlemmer - gerne fra Islandsvej.
Og tak til Victoria og Michael, som har givet os mulighed for at stille stængerne og de 5 kasser med
teltene i deres kælder.
Fastelavnstraditionen er blevet videreført med Julie Amsinck, Islandsvej 7 A, som arrangør med
hjælp fra de sædvanlige på Fynsvej. Der var 32 voksne og 25 børn tilmeldt.
5.

Medvirke til at løse konflikter

Vi har heldigvis ikke så mange konflikter i foreningen. Men vi har i bestyrelsen i det forløbne år
haft klager over:
- katte, der løber frit rundt
- støj fra naboer i forbindelse med håndværkere og trampoliner
- hundelorte.

Afslutning
Vi har sendt 6 orienteringsbreve ud i det forløbne år:
- om hækkeklipning
- om ejendomsskat
- om aktiviteter i grundejerforeningen
- om dannelsen af Vejlaug
- om hundelorte (Efterlad kun fodspor)
- om Vejlauget
De findes på hjemmesiden under ”nyt fra Bestyrelsen”.
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne, hvilke vi er utrolig glade for. Det er
det, der gør, at vi i bestyrelsen tilskyndes til at gøre en indsats i bestyrelsen.
Det har for bestyrelsen været et mål at inddrage så mange som muligt i arbejdet, hvilket jo kan ses
med de mange medlemmer udenfor bestyrelsen, som bidrager til arbejdet med at fastholde gamle
aktiviteter og igangsætte nye.
Som nævnt sidste år er vi også bevidste om både at have kontinuitet og fornyelse i bestyrelsen.
Jørgen Rübner Holm har valgt at stoppe, og vi siger stort tak til Jørgen for de 4 år han har været en
aktiv spiller i bestyrelsen. Også Ole Christensen har valgt at stoppe efter rigtig mange år som aktiv
suppleant. Også stor tak til Ole, som har lovet fortsat at bidrage til foreningsarbejdet.
Jørgen Sterner

