Nyhedsbrev april 2022.
Ekstraordinær Generalforsamling 2022
Den ekstraordinære generalforsamling om ændring af vedtægterne med henblik på at etablere ladeanlæg
for el-biler blev afholdt 26. april. Der var mødt 36 op, men der var afgivet et meget stort antal
brevstemmer. Generalforsamlingen var klaret på 10 minutter, og resultatet blev, at forslaget blev vedtaget
med 297 stemmer, 12 stemte imod og 3 undlod at stemme.
Vi har allerede fået en tilladelse fra Allerød Kommune, og vi går nu videre med alle de praktiske ting, der
skal til, før vi har vores ladestandere.
Et af de punkter, som har været diskuteret i processen er, hvor anlæggende skal placeres og hvor mange ppladser, de vil optage. Bestyrelsen fastholder, at der etableres på de 5 østlige parkeringsområder, men man
har også besluttet, at vi nedlægger de græsrabatter – de små øer – for enden af parkeringspladserne på de
5 pladser. Det giver 2 ekstra p-pladser, og samtidig vil vi, som det blev foreslået på den ordinære
generalforsamling, finde permanente pladser til haveaffald, som skal placeres væk fra parkeringspladserne.
Det giver yderligere 1-2 pladser i hvert område.
Vi vil løbende orientere om projektet her i nyhedsbrevene.
Indkørsel mellem L79 og L81
Asfaltarbejdet er nu færdigt, og vi kan glæde os over et pænt resultat og en fremtidig effektiv afvanding af
området.
Fra bestyrelsesmødet
Bestyrelsen holdt møde umiddelbart før den ekstraordinære generalforsamling. Her gik man bl.a. igennem
regnskabet for 1. kvartal. Det er tilfredsstillende trods en afvigelse i omkostninger til asfaltarbejde, som
skyldes at der måtte tages særlige hensyn til forløb af gasledninger og en brønd, som havde været skjult.
Samtidig har vi fået rettet indkørslen til fælleshuset op.
Et andet punkt var konstitueringen af bestyrelsen efter valgene, og her blev Mie Christensen igen valgt som
næstformand.
Vi søger svømmevagter
1. juni åbner svømmebassinet og vi skal hver dag bruge en eller to svømmevagter. Vi har 6 svømmevagter,
der er til rådighed i år, men det er i underkanten. Derfor, hvis du kender en, der er fyldt 18 år, som er stabil
og pålidelig, som kan svømme, og som har lyst til et godt job hos os, så sig til.
Vi afholder kursus med bassinprøve 24. maj, og vi betaler både for deltagelse i kurset og for den licens, som
deltagerne får fra Dansk Svømmeunion.

