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   Formandens beretning  
1. Hjemmeside  
2. Trailer  3. Året der gik  
4. Bestyrelsesarbejde  5. Snerydning  
 Ad.1:  
Hjemmeside. www.gf-skoleparken.dk  Bestyrelsen vil gerne takke foreningens webansvarlige (webmoster Susanne, S17) for det arbejde, hun altid lægger i opdatering af hjemmesiden.  
Bestyrelsen vil dog stadig opfordre beboerne til at besøge foreningens hjemmeside og komme med gode idéer til ændringer/forbedringer.  
Disse forslag kan mailes til den kommende bestyrelse – ”bestyrelsen@gf-skoleparken.dk”.  Skriftlig indkaldelse til eventuelle almindelige og ekstraordinære generalforsamlinger vil ligeledes blive omdelt. Fremover personligt af fra bestyrelsen. 
 Ad.2:  Trailer  
Traileren er stadig særdeles populær blandt foreningens medlemmer/beboere og har været benyttet ca. 191 gange i 2015. Det skal påpeges, at samme matrikel ikke kan lægge beslag på 
traileren i to på hinanden følgende perioder, endsige en hel weekend.  Hvis man er i tvivl om reglerne for lån af traileren kan disse findes på foreningens hjemmeside.   
Traileren blev også i 2015 smårepareret, hvilket også vil fremgå af gennemgangen af regnskabet. Bestyrelsen vil stadig gerne opfordre til at fejl, mangler eller beskadigelse af 
traileren i øvrigt mailes til bestyrelsen af den, der konstaterer defekten, således at fejlen kan blive udbedret med det samme. Det er ikke nok at skrive det i reserveringsbogen, da denne ikke bliver læst løbende af bestyrelsen. Jeg vil også lige for en god ordens skyld nævne, at 
foreningen ingen forsikring har på traileren, og at man selv er 100% ansvarlig for de skader, man pådrager under anvendelse af denne.  
Vedligeholdelse af traileren er i øvrigt blevet udført af Niels Nielsen (Solbærvej 32). Tak for 
hjælpen, siger vi igen på foreningens vegne.   
Ad.3:   Indrapporteringer 

o Hæk ikke klippet 
o Græs ikke slået 
o Parkeringspladser 

 Ikke bestyrelsens arbejde, men der opfordres til dialog med naboen. 
 Fest telt 

o Bestyrelsen mener ikke dette er en god ide da der kan opstå komplikationer hvis der er sket skade på teltet men ikke indrapporteret dette. 



o Hjemmesiden kan bruges hvis man ønsker at købe et sammen med andre men uden grundejerens ansvar. 
 Tilbud på snerydning 
 Byggeprojekt bagved 

o Grunde til salg i løbet af sommeren 
o Bestyrelsen følger arbejdet løbende. 

 Sommerfest 
o Godt arrangement. 

 Ad.4:  Bestyrelsen vil opfordre til at suppleanter i fremtiden skal med til bestyrelsesmøder, således at man har mulighed for at skabe sig et indblik i arbejdet, samt hvis nogen fratræder.  Ad.5: I forbindelse med snerydning af det grundejerens ansvar udover at man rydder foran sig selv så posten kan komme ud, også at rydde stier såfremt man bor op til en sådanne. Det er også grundejerens ansvar at sørge for at hækken ud til stien er klippet således det er muligt at komme forbi. Bestyrelsen vil opfordre til at man koordinere med de naboer man har tilstødende den sti man bor ved således at det ikke hviler på blot en enkelt grundejer at sørge for dette.  
 
Fremlagt på grundejerforeningens generalforsamling, den 22. februar 2016.   Bo Damgaard Vestner, formand 


