Nyhedsbrev august 2022.
Nyt fra bestyrelsesmødet
På første møde efter ferien blev regnskabet for 1. halvår gennemgået. Det gav ikke anledning til
bemærkninger, da det ligger pænt indenfor budgettet.
Nogle af de mange andre punkter fra mødet bliver gennemgået nedfor.
Fibernet
Der er formodentlig ingen, der er i tvivl om, at vi er ved at få lagt fibernet ind for tiden. Der bliver gravet –
og gravet andre kabler over – på livet løs. Samtidig har mange haft besøg af teknikeren fra TDC Net, som
står for de individuelle aftaler om linjeføring og montering i huset.
Det gamle ord siger, at ”det skal være skidt, før det bliver godt”, og det regner vi bestemt også kommer til
at holde stik her. Der er endnu et stykke vej igen, og bl.a. skal der graves op i asfalten på en del
parkeringspladser. Når det hele er afsluttet skal vi gennemgå området og sikre, at retablering af græs og
asfalt er tilfredsstillende.
Ladestationer til elbiler
Og det næste store projekt er allerede på vej. Den første nye transformerenhed på 63 Amp er opsat i
Magnolievangen og snart følger de næste 4 efter. Derefter skal der kables ud til ladestanderne, vi skal
fjerne og asfaltere græsrabatterne på p-pladserne og så skal standerne opstilles. I løbet af et par uger
kender vi en tidsplan for denne del af arbejdet.
I mellemtiden er der et omfattende administrativt arbejde, der er ved at blive opbygget. Foreningen er
blevet momsregistreret for denne del af vores aktiviteter, der skal skabes nye konti og varenumre,
etableres rutiner for køb og slag af strøm og meget mere. Alt det skal brugerne helst ikke mærke ret meget
til, men det er nødvendigt, for at vi kan gå i luften med ordningen.
Asfaltering af stierne
Når vi er færdige med de to store graveprojekter bliver det tid til det sidste store projekt i år: Renoveringen
af asfalten på vore stier. Vi håber det bliver i år, som vi har planlagt.
Havaffald
Er der noget der kan bringe sindene i kog og dele vandene, er det spørgsmålet om vores ordning for
haveaffald.
I øjeblikket opretter vi affaldspladser hver anden weekend og de tømmes om mandagen. Imidlertid er der
desværre ikke meget disciplin omkring ordningen. Knapt har vi fået tømt pladserne og taget skiltene ned,
før der ligger affald igen. Bestyrelsen har drøftet forskellige løsninger, og vi en nu ved at undersøge et
alternativ. Mere herom, når vi har et forslag – men indtil da: Vær rar at respektere systemet.
Nærboks
Vores Nærboks til pakker er blevet flyttet i Pinievangen, så den nu står på parkeringsplads øst.
Haveaffaldspladsen er så tilbage på parkeringsplads vest.
Boksene er flittigt brugt, og i løbet af kort tid vil der blive opstillet en tredje enhed ved Fælleshuset.

