Årsberetning for året 2012/2013
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 har i år arbejdet meget intens på at få Forsyning Ballerup til at overtage driften og forsyningen af vand i vores
Grundejerforening. Der har været mange møder med vandværksforeninger, advokat, vandspecialister og Forsyning
Ballerup. Vi har arbejdet benhårdt på at få en nulløsning, hvor vi overgiver retten til forsyning af vand til Smørumvangs
beboer. Altså en aftale hvor vi ved overtagelsen ikke får en regning, der skal dække overtagelsen. Men ved at
sammensætte vores værdier af vandledninger og vores tidligere vandrenoverings projekt, har vi kunnet forhandle en
attraktiv pris der gør at vi kan få overdraget retten uden at skulle have ”penge op af lommen”.
Aflæsning af vandmålere og vandregning
Vi har dog måttet sande er der til trods for vores indskærpelse og håndtering af dårlige betaler stadig er nogen der
har lidt svært ved at få betalt til tiden. Vi har fået alle beløb ind, men enkelte har skullet have et par rykkere før der
er blevet betalt og vi har måttet bruge meget tid på at gå rundt og rykke de dårlige betalere. Det er tarveligt at de
gerne vil bo i et fællesskab, men ikke vil deltage på lige fod med de andre!
Nye Grundejere
Bestyrelsen vil her gerne benytte lejligheden til at byde vores nye medlemmer, velkommen i vores lille forening.
Søndergårdsarealet
Der er i år blevet etableret en sti mellem Hvedevej og Søndergårdsarealet. Bestyrelsen blev grundigt informeret, og
havde indsigelsesfrist, som vi gjorde brug af. Så der er ikke risiko for at stien i fremtiden ændres til vej
www.Smorumvang.dk
Vi har sammen med Ledøje-Smørum Lokalhistorisk forening fået stillet et par artikler til rådighed om området, hvor
Smørumvang ligger. Disse artikler kan findes på vores hjemmeside, sammen med information om, hvor der kan findes
mere spændende læsning om vores område.
Løst og fast
Der har i år været 2 mistænkelige fund af døde katte i vores område, og der er mistanke om de er blevet forgiftet.
Finder I tegn på dette, må I gerne informere bestyrelsen om dette, så vi evt. kan lave en politi anmeldelse og
yderligere information til beboere i Smørumvang.
HUSK: For at undgå indbrud i vores forening er der nogle enkle råd: Hold 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

