Årsberetning 2021.
Vi startede endnu en gang året med Corona virus i fremgang. Vinteren med nedlukninger osv. Var hård ved
alle.
Det lykkedes dog at få afholdt ordinær gen.fors. efter planen.
Vejrenoveringen var selvfølgeligt det helt store emne. Hvidovre kommune havde fået stukket en kæp i
hjulet mht. den valgte løsning med bitustabil. Så vi stod overfor at skulle vælge en ny løsning. Vor rådgiver
præsenterede os for de løsninger de kunne anbefale. Da der var meget økonomi forbundet med
løsningerne, som vi ikke havde nået at regne på og en byggebranche og materialer i voldsomme problemer.
Og ikke mindst de mange følelser og, valgte vi at udsætte en endelig beslutning. Den skulle egentligt været
fundet sted i efteråret. Men problemer med den store pukkel i byggebrancen og mangel på bare at få
udført det basale, tv inspektion kloak osv. Gjorde at vi lige så godt kunne diskussionen på den ordinære
gen.fors. 2022.
Da projektet desværre blev udskudt stod vi tilbage med den oprindelige løsning ved vejvedligehold. Vi fik
som aftalt, også kørt støvbinding på vejene. Udover lidt gener ved ved sprøjtning og vi lige skulle lære
harpiksen at kende, er den brede konklusion at det virkede. De gamle præriestorme var i hvert fald stærkt
reducerede og der var udtrykt tilfredshed på gen.fors i juni 21.
Hele problematikken omkring vejrenovering gjorde også at fremlagte budget skulle revideres pga. det var
baseret på økonomien omkring denne. Så budget blev valgt under forudsætning af det blev tilpasset. Indtil
vejrenovering er på plads fortsættes med årligt vejvedligehold og støvbinding som i 2021.
Fællesgrund.
De indkomne forslag til fællesgrund blev stemt igennem. Og arbejdet gik nærmest i gang pr. omgående.
Stor ros til gruppen rundt om at forskønne fællesgrunden, så man også kan bruge den til noget. Det er
virkeligt blev godt. Vi glæder os til forhåbentligt at det forhåbentligt kan afføde flere arrangementer og
styrke fællesskabet i Præstemosen.
Ellers må vi sige at året sluttede som det startede i Coronaens favntag. Igen nedlukninger og flere
restriktioner kom desværre præge efteråret og vinteren, efter en god sommer.
Nu håber glæder vi os til en ”normal” hverdag igen.
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