Bestyrelsens Årsberetning for året 2017/2018
Fastelavn
Ligesom de senere år har vi afholdt vores fastelavnsfest på borgmesterstiens græsareal kl. 14 og der har været det
samme flotte fremmøde som tidligere. Vejret var ikke helt med os i år og arrangementet lå også i uge 7 – så vi var lidt
nervøse for om dette ville kunne ses på deltagerantallet. Arrangementet blev alligevel et tilløbstykke og en stor succes
og med et dejligt fremmøde og gode udklædninger. Tak for det!.
De fremmødte kunne igen i år nyde en dejlig dag, hvor alle kunne nyde såvel børns som voksnes indsats for at få slået
tønderne til pindebrænde og derved erhverve sig Katte- konge eller/og katte dronning titlen.
Efter ”kampen”, blev der sædvanen tro drukket varm kakao og spist fastelavnsboller, og de voksne kunne supplere med
en lille ”skarp” til halsen.
Slutteligt blev der som altid uddelt præmier til katte konger og dronninger og slikposer til børnene.
Biulleder fra ”kampen” vil blive lagt på hjemmesiden
Opkrævning af kontigent
I år udestår der kun 1 grundejer der ikke har fået betalt kontingentet til tiden (desværre for flere år)– det er
selvfølgelig 1 for meget, men dog en væsentlig forbedring i forhold til tidligere.
Hjemmesiden Smorumvang.dk
Foreningens hjemmeside anvendes flittigt af ejendomsmæglere og kommende grundejere og så vidt vi kan forstå også
af vores medlemmer. Der er på siden mulighed for at tilmele sig vores nyhedsbrev, men opbakningen til dette er ikke
overvældende, så vi vil forsøge med nogle nye tiltag i det kommende år, f.eks. ved at etablere en fast udsendelse af
nyheder hver 2 måned. I den forbindelse kan der i øvrigt henvises til facebook gruppe: "Smørumvang
Grundejerforening, hvor det kan konstateres at der er en medlemsaktivitet. Vi har tænkt os at etablere en Elektronisk
kalender med datoer for bestyrelsesmøder så man evt. kan sende emner man godt vil have bestyrelsen tager op på
mødet. Vi vil også etablere en velkomsthilsen til nye beboere på hjemmesiden – evt via nyhedsbrevet.
Vi vil fremover etablere ny procedure vedr. runddeling/opslag af referat fra generalforsamlingen på vores hjemmeside
og så kun uddele i hardcopy til dem som udtrykker ønske om dette. Indkaldelser til generalforsamling vil blive runddelt
som hidtil.
Party Telt
Teltet er desværre gået til i den forløbne periode (jordslået og diverse defekter), det kan derfor ikke længere lejes.
Det er endnu ikke smidt ud, så man kan godt låne det gratis hvis man kan leve med kvalitetsforringelsen. Teltet er lige
netop blevet udlejet tilstrækkelig mange gange til at udgift til indkøb og lejeindtægt er gået op med hinanden.
Trafik
Cykelbom samt lys ved Borgmesterstien: Der er opsat bom, men supplerende kontakt til kommunen har desværre ikke
medført foranstaltning til at sænke hastighed for cylister der krydser Rugvej samt bedre lys på/ved borgmesterstien.
Bestyrelsen henstiller til forsigtig kørsel forbi stien.
Mulighed for etablering af Trafikbump: Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen vedr. mulighed og regler for
etablering af trafikbump i området. Der er på generalforsamlingen oprettet arbejdsgruppe som vil arbejde videre med
denne mulighed. Arbejdsgruppen er åben for flere deltagere og består pt. af Mette Willumsen og Karen Heinrich, og
det er muligt at blive en del af denne arbejdsgruppe ved at kontakte Karen (karen.deibjerg@gmail.com).
Nabohjælpsordning
Bestyrelsen har undersøgt reglerne for opsætning af skilte på f.eks. lysmaster samt pris på samme og budget til
opsætning af skilte er indarbejdet i budget for 2018/2019. Regler/henvisning til regler for nabohjælp kan også findes
på vores hjemmeside. Bestyrelsen vil i det kommende år indkalde til orienteringsmøde hvor reglerne forklares.
For at undgå indbrud i vores forening er der i øvrigt nogle enkle råd: Hold øje med din nabo, så holder han også øje med
dig. Hils på hinanden, det holder Uinviterede elementer på afstand
Diverse
Det kan oplyses at den gamle vandværksgrund er solgt til en af naboerne.

Vedrørende huller i vejene i området mm., er det stadigvæk ”tip Egedal” appen som er den mest effektive kontakt til
kommunen og som kan downloades til mobiltelefonen på linket: http://www.egedalkommune.dk/tipegedal
Bestyrelsen er selvfølgelig selv aktiv men det hjælper hvis der også kommer meldinger fra andre i
grundejerforeningen.
Nye Grundejere
Bestyrelsen vil her gerne benytte lejligheden til at byde vores nye medlemmer, velkommen i vores lille forening.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen Smørumvang Grundejerforening
http://www.smorumvang.dk/
https://www.facebook.com/groups/1795281017370325/

