Årsberetning for året 2011/2012
Fastelavn
Som traditionen tro, har vi afholdt fastelavnsfest, med stor succes og et dejligt fremmøde. I år havde vejrguderne
tilset os med lidt overskyet vejr og en kølig brise, om det var vejret, vinterferie eller den manglende runddelte
invitationer der gjorde det, vides ikke præcist. Men vi var ikke så mange som vi plejer. Vi vil runddele igen til næste år,
da vi kan forstå at det ønskes. De fremmødte kunne nyde en rigtig dejlig dag, hvor vi rigtigt kunne nyde børnenes ivrige
kamp for at lave tønderne om til pindebrænde. Mens denne kamp foregik, blev der drukket varm kakao og spist
fastelavnsboller, og de voksne kunne ligeledes varme halsen med en lille ”skarp”. Slutteligt blev der som sædvane uddelt
slikposer til børnene. I år blev der som sidste år uddelt diplom til kattedronningerne og kattekongerne. Håber det giver
sejren et ekstra pift?
Vi vil stadig på grundejerforeningens vegne takke vore trofaste ”værter”, som igen i år lagde strøm, carport og godt
humør til arrangementet.
Vandværket
Vi er i år blevet mødt med en udfordring for vores kære vandværk. Vi har grundet en overskridelse på en parameter i
vores vand (NVOC – Non Volantile Organic Carbon = ikke opløselig gasart). Der er ifølge embedslægen ingen skadelig
effekt i denne overskridelse, hvorfor der tidligere heller ikke har været problemer med at få dispensation for dette.
Men da vi nu har søgt om vores 3. dispensation er vi blevet mødt med krav fra kommunen, som henviser til EU
bestemmelse om at der maks. må gives 3 dispensationer, at vi enten får sænket vores niveau, eller laver aftale om at
modtage vand fra ekstern leverandør (Ballerup). De tiltag som vi så ville kunne igangsætte for at fjerne NVOC fra
vores vand, kan vi ikke få godkendelse til, da der ikke gives dispensation til udvidet vandbehandling på vandværker der
har mulighed for ekstern vandforsyning, og det har vi desværre, da Ballerup har hovedledning liggende 1 meter fra
vores hovedledning. Vi skal derfor i gang med et stort arbejde, hvor vi gennemgår forskellige muligheder med Ballerup
Vandforsyning, og giver en usikker fremtid for vores vandværk!
Aflæsning af vandmålere og vandregning
Vi har dog måttet sande er der til trods for vores indskærpelse af vores håndtering af dårlige betaler stadig er nogen
der har lidt svært ved at få betalt. Vi har fået alle beløb ind, men enkelte har skullet have et par rykkere før der er
blevet betalt.
Nye Grundejere
Bestyrelsen vil her gerne benytte lejligheden til at byde vores nye medlemmer, velkommen i vores lille forening.
Søndergårdsarealet
Bestyrelsen holder vanen tro et vågent øje med Søndergårdsarealet, og nu er de i gang med de sidste del byggeriet af
det område der støder op til vores område. Vores tro væbnere følger tæt op på projektet og mener at det trods de
store bygninger ser ud til, at de overholder afstande og højder, som angivet i lokalplanen.
www.Smorumvang.dk
Vi har fået nyt layout på vores hjemmeside og det skulle også være nemmere at finde rundt derinde. Send os gerne en
besked, hvis I har forbedringsforslag til hjemmesiden.
Løst og fast
Vi er desværre blevet bekendt med at der har været en del indbrud i vores Grundejerforening. Bestyrelsen håber at
de der har været så uheldige at have haft uventet besøg vil give besked til Bestyrelsen, så vi kan danne os et billede
af, hvor omfattende det er og om vi skal igangsætte yderligere aktiviteter.
Til nye og gamle medlemmer i vores grundejerforening, vil bestyrelsen gøre opmærksom på at foreningen stadig har 5
stk. gravør sæt, der ved kontakt til bestyrelsen kan udlånes til brug for mærkning af værdigenstande.
HUSK: at holde øje med din nabo, så holder han også øje med dig. Hils på hinanden, det holder uinviterede elementer på
afstand.
Med venlig hilsen
Thomas Lund Pedersen

