HARERENDENS GENERALFORSAMLING/INTERESSENTSKABSMØDE, DEN 4. APRIL 2020.

Velkomst
På vegne af Sommerhusforeningen Harerenden og I/S Harerenden vil jeg gerne byde velkommen
til generalforsamling- og interessentskabsmøde 2020.
Vi afholder Sommerhusforeningens generalforsamling og I/S Harerendens interessentskabsmøde
under ét, idet de to møder, som sædvanligt er delt af en kaffepause.
I 2019 havde vi 75-års jubilæum, som bl.a. blev fejret med udgivelse af et jubilæumsskrift og
afholdelse af en jubilæumsfest. Vores jubilæum har givet anledning til, at bestyrelsen har set
tilbage - og frem. Bestyrelsen har således ændret en del på bestyrelsesarbejdet, og har planer om
at ændre på nogle af vores traditionelle arrangementer hen over året. Det kommer vi nærmere
ind på senere på generalforsamlingen.
Inden vi starter mødet vil vi synge vores sang om Harerenden. Der ligger sange på bordene.
Vi går nu i gang med generalforsamlingen.

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år, (2019).
Bestyrelsesarbejde
Der har i løbet af året været afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder. Herudover har der været
afholdt en del møder omkring Sommerhusforeningens 75-års jubilæum, en del møder vedr.
kystsikring/sandfodring samt vedr. den fremtidige renovation.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Sommerhusforeningen Harerenden:
Formand:
Næstformand:

Per L. Pedersen
Lindy Ottosen
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Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant:

Thomas Gade
Kristian Brødbæk
Tage Dreiberg
Gitte Bjerre

Bestyrelsen for I/S Harerenden konstituerede sig således:
Formand:
Per L. Pedersen
Næstformand:
Tage Dreiberg
Regnskabsfører:
Thomas Gade
Bestyrelsesmedlem:
Steen Juel Nielsen
Bestyrelsesmedlem:
Bjarne Jensen
Suppleant:
Jørn Sørensen
Det samlede honorar og telefongodtgørelse til bestyrelserne udgør ca. kr. 56.000,-.
Bestyrelsesmøder betales med kr. 1.000,- pr. møde.
Opsynsmand - kr. 20.000,- pr. år.
Rengøring af toiletter - kr. 18.000,- pr. år.
Der har i 2020 været afholdt fem bestyrelsesmøder ind til nu. De to første møder blev afholdt som
almindelige bestyrelsesmøder, de næste to møder har været afholdt som Skype-/telefonmøder,
mens det seneste møde foregik udendørs som en gennemgang af området. Herudover har
repræsentanter for bestyrelsen deltaget i diverse møder vedr. den nye renovationsordning samt
kystsikring/sandfodring.

Kystsikring
Vi sandfodrede ikke i 2017, 2018 og 2019, men har alene brugt lidt penge på at oprette/regulere
stensætningen og vedligeholde stien oven for stensætningen.
Vi har i vinteren 2019/2020 været forskånet for rigtig alvorlige storme, men har, på grund af den
længerevarende blæst og regn, alligevel måtte konstatere skader på stien langs kysten.
Staten havde i 2018 afsat et engangsbeløb til natur- og kystbeskyttelse. Af denne pulje tilgik der 10
mio. kr. til Hjørring Kommune bl.a. til sandfodring i samarbejde med en række grundejerforeninger.
Kystdirektoratet havde imidlertid ikke fået indhentet de nødvendige tilladelser til at sandfodre
med sand fra oprensningen af sejlrenden ved Hirtshals Havn, hvilket betød, at sandet til sandfodring skulle hentes fra et indvindingsområde ud for Lild Strand.
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Da sejladsen fra dette indvindingsområde er væsentlig længere, og dermed dyrere, og da
omkostningerne til opsugning af sand skulle afholdes under sandfodringsprojektet, og ikke af
Hirtshals Havn, sagde Sommerhusforeningen Harerenden nej tak til at deltage i dette projekt.
På forrige års generalforsamling blev det principielt besluttet i årene 2019–2023 at opkræve et
kystsikringsbidrag på 1.250 kr. pr. medlem, dækkende omkostninger til stensætningens- og stiens
vedligeholdelse samt sandfodring. Kystsikringsbidraget for 2021 skal fastlægges i dag, mens kystsikringsbidraget for perioden 2022–2023 naturligvis først kan vedtages på de respektive fremtidige
generalforsamlinger.
Staten har afsat 40 mio. til kystsikring/oversvømmelsessikring på finansloven for 2020 og 2021.
Det er Hjørring Kommunes og vores forhåbning, at Sommerhusforeningen Harerenden kan få
andel i disse penge. Vi samarbejder derfor med Hjørring Kommune, og nogle andre foreninger/
interessenter, om en løsning, som går på, at hver gang vi selv betaler én kr. til sandfodring, så
betaler Hjørring Kommune også én kr., og staten betaler 2 kr.
Ved denne model kommer vi så kun til at betale 25 % af omkostningerne til sandfodringen. Det er
udsigten til anvendelsen af denne model, som har gjort, at vi har ventet med at få udført vores del
af sandfodringen.
Hvis modellen falder på plads her i 2020 eller 2021, betyder det aktuelt for Harerenden, at vi kan
få sandfodret for et beløb i størrelsesordenen 5,5 mio. kr. i løbet af 2020 og 2021. Dette beløb
svarer ca. til 275.000 m3 sand. Til sammenligning har vi, i den 3-årige forsøgsordning, kun
sandfodret med ca. 3.000 m3 sand pr. år.
Vi er heldige med at vi, i modsætning til mange andre foreninger langs kysten, har en robust og
velvedligeholdt hård kystsikring. Vi har derfor mulighed for at være tålmodige således, at sandfodringsprojektet optimeres, således vi får mest muligt for pengene.
På hjemmesiden kan man se resultatet af de årlige opmålinger af kystprofilet foran Harerenden.
Her kan man se, at der ikke er forsvundet væsentlige sandmængder på vores strækning. Det er
grunden til, at vi turde vente med at sandfodre til 2020/2021.
Vi afventer nu Hjørring Kommunes endelige udmelding omkring sandfodring i 2020.
Foreningen har her i foråret fået repareret stien langs stensætningen.
Vi har haft problemer med opstuvning af Hunderup Bæk, dels pga. den megen nedbør, og dels
fordi, der havde sat sig en stor sten fast ved udmundingen af røret ud i havet. Vi har fået den store
sten fjernet, og vi har fået renset røret. Herudover har vi fået etableret et overløb, således der i
fremtiden forhåbentligt ikke vil ske oversvømmelse af stien langs stensætningen og af hele
området omkring Hunderup Bæk.
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Foreningen har fået et godt tilbud for indkøb af sten til kystsikringen. Vi har derfor netop bestilt
ca. 360 ton sten, som netop nu er under levering til depotpladsen ved Bækrenden.

Vand
Vandforbruget i 2016, altså inden vi udskiftede vores vandledningsnet, var på 15.141 m3.
Vandforbruget i 2019 var på 9.560 m3, nøjagtigt samme tal som i 2018.
Vi har således reduceret vores vandforbrug med ca. 37 %.
Vi skal fortsat opfordre samtlige medlemmer til at være opmærksomme på eventuelle indikationer
på vandspild. I bør derfor tjekke fra og med målerbrønden og ind i huset. Det er let, nu hvor der er
monteret en måler. Det er blot at se, om tandhjulet bevæger sig, når alle installationer i huset er
lukket. Det skal understreges, at det er det enkelte medlem, som er økonomisk ansvarlig for det
vandspild, der foregår fra og med stophanen og ind i den enkeltes sommerhus. Vi henstiller endvidere til, at I holder målerbrøndsdækslet frit og rent.
Der bliver udtaget vandprøver to gange årligt. De modtagne resultatet viser, at vandkvaliteten er i
orden.
Forbruget af vand hen over døgnet har ændret sig de seneste måneder. Det kan skyldes Coronakrisen, men vi vil for en sikkerheds skyld bede alle medlemmer kontrollere, at der ikke er utætheder ved huset. Se venligst metode til dette ovenfor.

Renovation
På de seneste års generalforsamlinger har renovation været på dagsordenen og drøftet. Det blev
mere og mere klart, at et system med plastcontainere ved de enkelte huse ikke er egnet i
Harerenden. Containerne vælter i blæst eller bliver lagt ned af renovationsfolkene, således at
renovationsfolkene er fri for at se efter, om containeren trænger til tømning. Affald begyndte at
flyve rundt i området.
Foreningen har over en årrække fulgt renovationområdet. Vi har deltaget ved Naturmødet i
Hirtshals i 2018 og 2019, hvor forskellige tiltag har været drøftet.
Primo 2019 besluttede bestyrelsen besluttede at gå aktivt ind i sagen i samarbejde med Hjørring
Kommune. Lindy og Thomas har således deltaget i en række møder med kommunen, og vi har haft
repræsentanter for renovationsafdelingen ude at fortælle bestyrelsen om de forskellige muligheder.
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Sommerhusområder skal til at sortere affald, og de biler, der anvendes til at afhente affaldet ved
de nye sorteringsordninger, er så store, at de ikke kan køre på mange af vores små veje i
Harerenden. Sommerhusforeningen Harerenden har derfor sagt ja til en renovationsløsning med
delvis nedgravede molokker.
Hjørring Kommune har i februar opstillet en prøve-affaldsstation ved købmandsbutikken.
De berørte sommerhusejere har fået direkte besked fra Hjørring Kommune med vejledning om,
hvordan affaldet skal sorteres. I første omgang er det kun et begrænset antal husejere beliggende
i området omkring købmandsbutikken, som vil blive berørt af ordningen. Det er den enkelte husejers pligt at tydeliggøre overfor lejere, hvorledes affaldssorteringen fungerer og sikre, at pjecen
med vejledning udleveres.
Affaldsstationen er en prøvestation, som skal give et billede af omfanget af de forskellige affaldstyper. Ordningen vil efter påske blive udrullet i resten af Harerenden. Vi forventer, at der opstilles
ca. 10 affaldsstationer i Harerenden. Dette sker i et samarbejde mellem Hjørring Kommune,
Fuglebakken, Carstens Klit og Sommerhusforeningen Harerenden.
Den nye renovationsordning er væsentlig billigere end den hidtidige ordning. Foreningen lejer
molokkerne af Hjørring Kommune, men har valgt selv at stå for opkrævningen. Det betyder, at et
sommerhus med helårstømning vil spare omkring 1.300 kr. pr. år.
Spørgsmål vedr. ordningen kan stiles til Lindy og Thomas.
De nuværende bobler til aviser, ugeblade, flasker og glas ved købmandsbutikken er midlertidigt
flyttet til hhv. rundkørslen ved Bækrenden og pladsen ved Klitmarksvej. Indtil hele ordningen er
implementeret, er den nuværende renovationsordning stadig gældende.
Affaldssækkene afhentes efter den plan, som alle sommerhusejere har modtaget fra AAV Hjørring.
Pga. Coronakrisen er informationen om- og udrulningen af det nye renovationssystem ikke gået
som planlagt. Der var, fra Hjørring Kommunes side, planlagt udsendelse af informationsmateriale,
og Hjørring Kommune havde planlagt et informationsmøde i påsken 2020. Sommerhusforeningen
Harerenden havde ligeledes planlagt en grundig orientering om projektet på den ordinære
generalforsamling.
Hjørring Kommune og ovenstående samarbejdende foreninger har fortsat arbejdet med etableringen af de nye affaldsstationer. Alternativet var, at vi snart skulle have ca. 880 stk. plastcontainere i området. Det er endt med, at der nu er etableret 10 stk. affaldsstationer fordelt i
området.
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Foreningen og Hjørring Kommune har modtaget ca. 5 klager/henvendelser omkring placeringerne
af affaldsstationerne. Henvendelserne har ført til enkelte justeringer af placeringerne m.v. af
stationerne.
Følgende skal understreges:
Bestyrelsen er fuldstændig klar over, at de fleste medlemmer helst ikke vil have en affaldsstation
placeret synligt/inden for hørevidde i forhold til sit hus. Bestyrelsen har derfor, i samarbejde med
Hjørring Kommune, bestræbt sig på, at placere stationerne, så de generer det enkelte medlem så
lidt som muligt, under skyldig hensyntagen til placeringsmæssig fordeling i området, trafikale
forhold, æstetik m.v.
Der vil sikkert være medlemmer, som føler sig generet af de etablerede affaldsstationer. Her må vi
bede om medlemmernes tålmodighed. Projektet med den nye affaldshåndtering er et pilotprojekt
i samarbejde med Hjørring Kommune, Fuglebakken og Carstens Klit.
Sommerhusforeningen Harerenden og Hjørring Kommune vil bestræbe sig på at minimere
generne ved de enkelte sommerhuse, men vi er nødt til at indhøste erfaringer omkring det nye
system, inden vi tyer til handling.
Vi vil få terrænet omkring affaldsstationerne finreguleret, og vi vil få beplantet i hensigtsmæssigt
omfang omkring stationerne.
Samarbejde med Hjørring Kommune
Vi oplever generelt et positivt samarbejde med Hjørring Kommune, selv om vi nogle gange har
været nødt til at minde politikerne om, hvad de tidligere har lovet, og for at få tilbagemeldinger i
øvrigt. Det er dog absolut positivt, at et enigt byråd har besluttet at hjælpe os økonomisk med
sandfodringen ud for vores område.

Købmandsforretningen
Købmand Brian Christensen vil også i år stå for købmandsforretningen. Vi forventer, at butikken vil
være åbnet fra Sct. Hans og resten af sommerferiesæsonen.
Der vil også i år komme en fiskebil ned på parkeringspladsen foran købmandsforretningen i
skolernes sommerferie.
Brian Christensen modtager hvert år et tilskud fra foreningen på kr. 6.250,-, til dækning af nogle af
de dokumenterede udgifter til vedligeholdelse af forretningen. Brian har, for egen regning,
renoveret en del af lejligheden i købmandsforretningen, og Sommerhusforeningen har i 2019
renoveret facaden på købmandsforretningen.
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Helhedsplan omkring købmandsforretningen
På sidste års generalforsamling blev området omkring købmandsforretningen kort drøftet.
Sommerhusforeningen Harerenden har nedsat et udvalg, som har til formål at se på mulige
fremtidige indretninger af dette område, naturligvis i samarbejde med købmanden.

Veje og stier
På grund af den ekstreme nedbør i det seneste år har vi brugt væsentlig mere tid og økonomiske
ressourcer på vedligeholdelse af vejene i vores område. Vores budget for vedligehold af veje er
derfor blevet sprængt med ca. en faktor 3. Tage har været over de fleste grusveje ca. 6 gange i det
seneste år.
I efteråret har vi klippet hyben langs med vejene, således at udsynet er i orden.
Vi har i slutningen af 2019 modtaget træflis fra Naturstyrelsen til pålægning af stierne i vores
område. Vi har endvidere modtaget ca. 600 stk. juletræer til pålægning af skråningerne langs
stien. Arbejdet med udlægning af træflisen og pålægning af juletræerne vil blive udført på
arbejdslørdagen den 2. maj 2020.
Vi vil i øvrigt opfordre til, at man i størst muligt omfang anvender de ”autoriserede” stier for ikke
at skabe nye stier, som kan være med til at nedbryde klitten.
Foreningen har fået pålagt skråningen de ca. 600 stk. gamle juletræer, som vi fik for at hente dem.
Vi har haft en lokal entreprenør til at pålægge træerne. Vi turde ikke lade træerne blive stående på
paller pga. af brandfare.
Vi har endvidere udført reparationsarbejder på vejene to gange i år, ligesom noget af barkflisen er
udlagt på stierne. Asfaltbelægninger vil også blive gennemgået i løbet af foråret.
Bestyrelsen modtager desværre et stigende antal henvendelser omkring fældning af hyben. Vores
politik er, at man gerne må regulere- og fælde hyben på sin egen grund, og for I/S-ernes vedkommende i umiddelbar nærhed og i naturlig tilknytning til huset. Der kommer imidlertid flere og flere
klager over, at ”naboen” har klippet hyben på ”andres grund”. Dette er ikke acceptabelt. Hvis man
ønsker at klippe hyben i nærheden af andres sommerhuse, bør man tale med de relevante
sommerhusejere.
Bestyrelsen ønsker ikke at agere politi i forhold til indtrængen på andres grunde m.m. Sørg for at
have en god dialog med dine naboer.
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Branddaskere
Orienter Jer venligst om placeringen af branddaskerne.
Opmærksomheden bedes venligst henledt på vores ordensreglement, pkt. 11.
Nytårsaften var en del huse lejet ud. Der var temmelig tørt i klitten. Der blev brugt rigtig meget
fyrværkeri, og der gik faktisk ild i noget græs ved et af sommerhusene, som kun med nød og
næppe kunne slukkes ved egen hjælp. Fyrværkeri er farligt, når der er tørt i området.

Hjertestarter
Husk, at vi har en hjertestarter placeret umiddelbart til højre for døren ved købmandsforretningen.

Strandrensning
Pinselørdag afholdte vi strandrensning som sædvanligt. Der mødte godt 100 voksne og ca. 40 børn
op. Efter turen rundt samledes alle til uddeling af gevinster ved købmandsforretningen. Vi siger
alle sponsorerne tak for gaverne, som blev delt ud til børn såvel som voksne. Vi håber, at nogle
igen vil melde sig som sponsorer ved strandrensningen i år.
Vi afholder igen i år strandrensning Pinselørdag - det er den 30. maj 2020, kl. 14:00.
Strandrensningen 2020 er aflyst pga. Coronakrisen.

Sct. Hans aften
Båltaleren, i år, var Søren Smalbro. Efter båltalen blev der sunget et par sange, hvor Frank Norman
Sørensen sang for.
Båltaler i 2020 er Jens Christian Hansen. Jens Christian Hansen er museumsinspektør på
Vendsyssel Historiske Museum og vil bl.a. fortælle omkring Harerendens rolle under- og efter
krigen.
I 2020 vil der ikke blive opsat telt. Der vil dog være mulighed for at købe en forfriskning m.m. ved
bålet.
Såfremt der er nogle, som har træ til bålet kan der rettes henvendelse til Tage Dreiberg. Tages
kontaktinformationer kan findes på foreningens hjemmeside.
Sct. Hans-arrangementet 2020 er aflyst pga. Coronakrisen.
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Opsyn med sommerhusene
Denne opgave er igen i år blevet varetaget effektivt af Inga Dreiberg. Da Inga startede op i midten
af september var der, som sædvanligt, nogle, der ikke havde fået lukket vinduerne, ligesom der
var en del ulåste døre.
Vi har desværre haft 7 indbrud i vores område.
Vi vil gerne opfordre alle til at udføre en form for nabohjælp i området. Selv om vi har et ugentligt
opsyn, er det vigtigt, at vi viser tyvene, at vi står sammen i vores område.
Jeg vil gerne takke Inga Dreiberg for det store arbejde, hun har udført.

Toiletterne
Igen i år har Jørgen Jensen gjort rent på toiletterne. Som sædvanligt holdes toiletterne i flot stand.
Jeg vil gerne takke Jørgen Jensen for det store arbejde, han har udført.
Toiletterne har været lukket fra starten af sæsonen pga. Coronakrisen. Toiletterne er nu genåbnet.

Byggesager
Byggeaktiviteten har været rimelig konstant den seneste tid.
Der er til stadighed byggeri i gang, hvilket er positivt.
Byggeaktiviteten ser ud til at være stigende i 2020.

Grundværdi
Som oplyst på generalforsamlingen i 2017 er der blevet vedtaget en lov, som gør det muligt at få
nedsat grundværdien, såfremt det kan dokumenteres, at noget af grunden er faldet i vandet.
Vi har derfor, i juni 2016, indsendt en ansøgning til Hjørring Kommune om at få nedsat vores
grundværdi og dermed ejendomsskat.
Hjørring Kommune har kommunikeret med Skat frem til marts 2017. Vi er dog stadig ikke i mål,
idet antallet af byggeretter og arealdefinitioner pludselig ikke var korrekte i det modtagne
materiale fra Skat. Vi har derfor måtte indsende en ny klage over vurderingen.
Denne klage gav os fuldstændig ret, bortset fra, at grundværdien pludselig igen var steget.
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Vi har derfor i februar 2018 anket Skats afgørelse til Skatteankestyrelsen. Denne ankesag kører
fortsat.
Ejerskifte
Der er i årets løb sket en del ejerskifter af husene - enten direkte salg, eller huse, der er gået i arv
til familien.
Det er meget vigtigt, at foreningen får meddelelse om disse ejerskifter. Dels for, at vores opsyn
kan kontakte de rigtige ejere i tilfælde af skader eller tyveri, og dels for, at vi kan sende opkrævningen til de rigtige ejere. Det samme gør sig gældende, hvis en ejer skifter privatadresse.
Herudover vil vi gerne være sikre på at have de korrekte telefonnumre og mail-adresser på vores
medlemmer. Vi vil gerne i fremtiden, i størst muligt omfang, kunne kommunikere via mail. Det er
langt hurtigere og langt billigere.
Hjælpere
Fra foreningens side bliver der udført et stort arbejde for at administrere og holde orden i
området. Der bliver udført rigtig meget frivilligt arbejde, som gør, at vi får tingene ordnet til en
fornuftig pris.
Jeg vil derfor gerne takke medhjælpergruppen for det store arbejde, som I har udført hen over
året.
Foreningen er naturligvis stadig interesseret i at få flere hjælpere. Skulle der være nogen, der
kunne tænke sig at give en hånd med som hjælper, er I meget velkomne.
Det skal understreges, at det er den enkelte selv, der afgør, hvor meget tid vedkommende ønsker
at bidrage med. Der vil være mulighed for at beskæftige sig med såvel noget praktisk arbejde, som
noget mere administrativt arbejde.
Vi har lagt nogle sedler på bordene, hvor man har mulighed for at tilmelde sig som ny hjælper.
Vi afholder her i 2020 én arbejdslørdag, nemlig den 2. maj.
Vi afholder klit- og strandrensning Pinselørdag.
Det kan, til orientering, oplyses, at der hvert år i november, afholdes en lille sammenkomst for
hjælpere.
Sidste år var vi ca. 30 til skipperlabskovs på Hotel Kirkedal i Lønstrup, hvor vi havde en rigtig
hyggelig formiddag/middag.
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Sommerhusforeningen Harerendens 75-års jubilæum
Som bekendt havde vi i 2019 75-års jubilæum. Jubilæet blev bl.a. fejret ved:
1. Afholdelse af en stor jubilæumsfest lørdag den 8. juni 2019, ved P-pladsen ved Bækrenden.
Det blev, efter bestyrelsens opfattelse, en vellykket fest med knap 150 deltagende gæster.
2. Udgivelse af et jubilæumsskrift.
Skulle der være nogen, som endnu ikke har fået afhentet sit jubilæumsskrift, vil der være
mulighed for at hente et i kaffepausen efter generalforsamlingen.
3. Kontingentfritagelse for Sommerhusforeningen Harerenden i 2020.
Foreningen har en sund økonomi, som gjorde det muligt, dette ene år at give
kontingentfritagelse.

Ændringer i bestyrelsesarbejdet og arrangementer
Bestyrelsen har benyttet jubilæumsåret til både at se tilbage og fremad. Det er besluttet at ændre
bestyrelsesmøderne, så der kun er spisning under møderne to gange om året. Det sker i lyset af, at
der stort set hver gang er mange emner til behandling, og ofte tager møderne fem timer inkl.
spisning. Det gør samtidigt, at møderne bliver lidt billigere.
Bestyrelsen lægger vægt på at have en bred sammensætning, både aldersmæssigt, geografisk og
kønsmæssigt. Vi forsøger i det hele taget at modernisere bestyrelsesarbejdet, naturligvis under
respekt for det eksisterende, som fungerer
Vores arrangementer vil også blive justeret en smule. Vores bestyrelsesarrangement er ikke
længere et weekendarrangement, men blot et halvdagsarrangement.
Klit- og strandrensningen Pinselørdag vil blive effektiviseret ved en planlagt opdeling af
rensningsområdet.
Der vil ikke blive opsat telt til Sct. Hans-arrangementet, men der vil fortsat være bål og båltaler, og
der vil være mulighed for køb af en forfriskning.
Herudover arbejder bestyrelsen med økonomi. Der vil i højere grad ske en opdeling af de enkelte
økonomiske poster til eksempelvis veje, vand, renovation, kystsikring m.v.
Herudover arbejder bestyrelsen med en postkasseløsning.
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Ved indførelse af det nye renovationssystem vil der være mange postkasser, der skal flyttes/
udskiftes, da mange postkasser er placeret ved de eksisterende affaldsbeholdere ved husene.
Bestyrelsen arbejder derfor med muligheden for at tilbyde medlemmerne fællesindkøb af nye
postkasser til placering ved det enkelte hus alternativt med fællesplaceringer i de enkelte
områder.
Det tilstræbes, at kunne præsentere et forslag til postkasseløsning, når generalforsamlingen
engang kan afholdes.

Afslutning
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for Jeres indsats i årets løb. Det har været et travlt bestyrelsesår.
Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Jer.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god sommer.
Herefter overgives beretningen til forsamlingens, forhåbentlige, godkendelse.
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