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Kære medlem 

Vi har nu levet med Corona et år. Et væld af forbud og påbud har resulteret i en anderledes livsform. Ikke 

mindst er vores personlige frihed blevet begrænset bl.a. med snærende forsamlingsforbud. 

Vi nåede sidste år at afholde generalforsamling i grundejerforeningen i august, men det ser desværre ud til, 

at vi igen i år må udskyde den ordinære generalforsamling, som normalt afholdes i marts. 

I bestyrelsen har vi overvejet muligheden for at afholde en virtuel generalforsamling, men ikke alle råder 

over de tekniske faciliteter til, at vi kan gennemføre det. Afstemninger er desuden meget vanskelige under 

sådanne virtuelle møder. 

Vi ser to løsningsmodeller: 

1. Vi kan vente stille og roligt på, at Corona’en afdæmpes så meget, at vi igen kan afholde en ordinær 

generalforsamling med fremmøde. Desværre er der ikke meget, der tyder på, at det vil lykkes inden 

for de første måneder. 

2. Alternativt kan vi springe dette års generalforsamling over og lade den siddende bestyrelse 

fortsætte til marts 2022. Vi har ikke de store udfordringer lige nu. Der er bestilt containere, planen 

er, at kontingentet skal være uændret, økonomien er i orden, og regnskabet for 2020 kan ses på 

hjemmesiden. Fastelavn har vi passeret uden tøndeslagning desværre, og eneste større opgave for 

grundejerforeningen er Sankthansbålet. Det bliver nok heller ikke tilladt med de ca. 100 deltagere, 

som vi plejer at være. 

Der blev jo næsten valgt ny bestyrelse sidste år. Birgitte Georg er fortsat som næstformand og 

sekretær med ansvar for hjemmesiden, Thomas Sjøberg er kørt fint ind som kasserer, Mikkel 

Zimmermann administrerer containerordningen, og Thomas Simpson fører tilsyn med 

hjertestarteren. 

Med den fine bestyrelse er formanden næsten blevet ”arbejdsløs”, og det var faktisk også tilsigtet, da Per 

Lausen havde varslet at gå af i år og overlade pladsen til yngre kræfter.  Derfor har Per valgt at fratræde nu 

her pr. 1. april og overlade ordførerskabet til Birgitte Georg. Den siddende bestyrelse vil overveje en ny 

konstituering samt eventuelt at indkalde en bestyrelsessuppleant. 

I optimismens tegn er det bestyrelsens beslutning at følge løsningsforslag 1. Vi følger udviklingen tæt, og   

indkalder til generalforsamling, så snart forholdene tillader det. 

Men glæd jer. Foråret er på vej, dagtemperaturerne stiger, isen på Søndersø er smeltet, og alt spirer i vores 

haver. De første containere stilles op i  weekenden 23-25. april. Men glem ikke at nyde vores fantastiske 

naturområde, som under Corona’en er blevet værdsat af utrolig mange besøgende. 

De venligste hilsener 

Bestyrelsen 

  


