Årsberetning.
Som bekendt startede året med en Corona virus i udbrud.
Året startede som det egentligt sluttede 2019. Det helt store emne for bestyrelsen var foreningens veje.
På Gen.fors 19 fik bestyrelsen en pose penge for at undersøge om hvad der skal ske med vores veje og
afvandingsproblem. Veje/kloak der trænger til den helt store renovering. Om vi blot skulle støvbinde eller
om vi skulle stile mod den helt store renovering.
Efter at have fundet en rådgiver, så fandt vi frem til en model, hvor den store renovering er at foretrække.
Og også kunne finansieres ved lån og kun med relativt lav kontingentforhøjelse for medlemmerne.
Vi havde en god dialog med vor bank AL, der ved at lave lidt vedtægtsændriger kunne låne os penge. Vi
besluttede på generalforsamling at vi ville gå efter den store vejrenovering og der så skulle indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling Hvor projektet præsenteres og endeligt vedtages.
Der opstod jo så som bekendt det store problem at Hanne havde trukket sig som formand, som udmeldt
tidligere. Og da ingen stillede op stod vi nu uden formand. Den resterende bestyrelse overtog roret i en
nødtilstand. Så endnu en udfordring. Ingen formand, ingen banklån og derfor intet projekt. Så det kom også
på dagsordenen til ekstra ordinær generalforsamling.
Så der blev indkaldt til Ekstraordinær generalforsamling i april Hvor plan for renovering skulle vedtages.
Ligesom budget og vedtægtsændring. Og der skulle findes en ny formand.
Desværre kom det til at trække en del ud. Coronatiltagene med forsamlingsforbud gjorde at vi først fik den
afholdt i 5 november, så det hele i tidsplanen blev en del forsinket.
Men Projektet, finansiering og budget vedtaget. Der blev lavet de fornødne ændringer som banken
ønskede så den del faldt på plads.
Så kom problemet til at finde en formand. Ingen stillede op i første omgang. Undertegnede stillede så op og
blev valgt af forsamlingen.
Så alt i alt gav det gode forhåbninger om, vi så kunne komme i gang til foråret.
Men banken ville det anderledes. De ville gerne anerkende de ønskede vedtægtsændringer, men ikke
anerkende vedtagne forslag pga. for i deres øjne var for lavt antal deltagende, selvom det klart overholdte
vore vedtægter for at være beslutningsdygtige. De krævede flere møder.
Så gode råd var dyre. Vi havde tidligere været i dialog med Danske bank da vi var i gang med at indhente
lånetilbud. Så vi henvendet os til dem. De ville gerne juridisk anerkende generalforsamlingens gyldighed
ifht. Vedtægter og at forslagene er vedtagede.
De har dog også en lille ændring til vedtægter for at give os lån. ”Vi ikke kan opløse foreningen før al gæld
er afhændet.” Det er jo fair nok. Men så skal vi lige runde generalforsamlingen endnu en gang. Men nu det
kun dette der bør være sidste bump på vejen.
Set i lyset af forsinkelsen med at sætte det store vejprojekt i gang her til foråret, vil vi som lovet på
Gen.forsamling, sætte gang i vejrep. Og støvbinding

Ellers har året stået i coronaens tegn og en lidt amputeret bestyrelse i størstedelen af året, så vi har lige
sørget for det nødvendige for at få foreningen til at køre.
Vi har dog nået lidt ifht. Forslag generalforsamling.

Nedsætning af hastighed.
Nedsat hastighed til 10 km/t afvist, Men kommunalt godkendt hastighedssænkning til 30 km/t på alle
private fællesveje og grusveje.
Lukkede veje.
Godkendt lukning af Bliskær, Græsholmen, Skelkær og etablering af
bom på Vesterskel.
Vejbelysning.
Vi besluttede at udskifte vor vejbelysning fra alment til LED. Vi har fået ny belysning.
Men alt i alt et forholdsvist roligt Coronapræget år.

