Årsberetning for året 2016/2017
Fastelavn
Traditionen tro har vi afholdt vores fastelavnsfest på borgmesterstiens græsareal og kl. 14 ser ud til at passe alle.
Vi har kunnet fastholde vores flotte fremmøde, Så I kan godt lægge dette tidspunkt ind i jeres kalendre fremover.
Det er dejligt at se at vores arrangement stadig er 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 rigtig dejlig dag, hvor vi rigtigt kunne nyde børnenes ivrige kamp for at lave
tønderne om til pindebrænde.
Efter ”kampen”, blev der drukket varm kakao og spist fastelavnsboller, og de voksne kunne ligeledes varme halsen med
en lille ”skarp”.
Slutteligt blev der uddelt præmier til katte konger og dronninger og slikposer til børnene.

Opkrævning af kontigent
Vi har i år kæmpet med 6 grundejere der ikke har kunnet betale deres kontigent til tiden og der udestår stadig 2. Det
er ærgeligt at vi skal bruge så meget tid på så få og specielt når det er et så lille beløb!!

Hjemmesiden Smorumvang.dk
Vi har prøvet at gøre foreningens side nyttig for vores beboerer og andre der har behov for info om vores forening.
Her tænkes både på kommune, ejendomsmæglere og kommende grundejere. Der er på siden også en mulighed for at
tilmele sig vores nyhedsbrev, hvilket der pt. er 30 beboerer der har gjort

Party Telt
Vi har i foreningen overtaget et 5*12 meter stort telt, der kan lånes mod overkommeligt beløb til festlige
begivenheder. Det har allerede været ude hos 4 af vores medlemmer og sikret et hyggeligt arrangement.
Nørmere forhold vedr. Booking kan ses på vores hjemmeside

Lokalplanen for Smørumvang
Der kommer desværre ingen ny opdatering af lokalplan for Smørumvang, men vi har fået en skriftelig tilkendegivelse
fra Egedal kommune, hvor de skriver at de vil se postivt på afvigelser til lokalplanenvedr. Afstand til skel, hvis man
påtænker at lave ny carport/Garage og vil have den tættere på vejen.
Det var desværre ikke ,muligt at få dem tilat åpbne op for en forhøjelse af bygge procenten. Nu 25%, ønsket 30% (som
andre steder i Egedal).
Svar skrivelsen kan ses på vores hjemmside.

Nye Grundejere
Bestyrelsen vil her gerne benytte lejligheden til at byde vores nye medlemmer, velkommen i vores lille forening.
Trafik
Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen vedr. Cykler der krydser rugvej ved ”borgmesterstien” i høj fart, og
enkelte biler, der var set bruge stien som ”hurtig” adgang til Frugtvangen!.
Der er derfor sat bom op, så det ikke r muligt at køre bil på stien længere, men der er desværre ikke fortaget
foranstaltning til at sænke hastighed for cylister der krydser Rugvej, så bestyrelsen henstiller til forsigtig kørsel
forbi stien. Tak!
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
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