Årsberetning for året 2010/2011:
Fastelavn
Som traditionen tro, har vi afholdt fastelavnsfest, med stor succes og et dejligt fremmøde. I år havde
vejrguderne tilset os med dejlig solskin og forårsstemning, hvilket gjorde det til rigtig dejlig dag for alle
de fremmødte, 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.
Husk: Der findes billeder fra vores fastelavns fest på hjemmesiden.
Aflæsning af vandmålere og vandregning
Vi har fået sat skik på vores vandværks System til håndtering af betaligner og beboere, så alle der nu for
tilsendt regninger, er til de rigtige personer. Vi har dog måttet sande er der til trods for vores
indskærpelse af vores håndtering af dårlige betaler er et par stykker der i skrivende stund, står til at få
lukket for vandet, grundet manglende betaling!!
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
af det område der støder op til vores område. Vores tro væbnere følger tæt op på projektet og mener det
ser ud til, at de overholder afstande og højder, som angivet i lokalplanen.
www.Smorumvang.dk
Nu har vi i et par år haft vores hjemmeside, og det er rart at se at mange af vores beboer har fundet ud
af at bruge den til at komme i kontakt med bestyrelsen. Den udbyder vi har brugt, har valgt ny leverandør,
så vi vil i efteråret få opdateret vores hjemmeside med ny layout og flere muligheder som følge af dette.
Løst og fast
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.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne igen byde Jer alle velkommen til sidste års generalforsamling.

Med venlig hilsen

Thomas Lund Pedersen

