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Jeg vil gerne starte denne generalforsamling med at vi i bestyrelsen takker for den opbakning 
vi bad om, da Corona indtog vores hverdag.  

Den virus har haft stor indvirkning på os alle, også i vores lille forening, og det er dejligt nu at 
kunne afholde vores generalforsamling og få styr på formalia her 4 måneder senere 

Vi har fortsat styr på tingene i vores forening. Vi har godt styr på området vi ligger i og vi er 
fortsat et eftertragtet område at bo i.  

Nogle af os har boet her en del år efterhånden, men nye er kommet til, og jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at sige velkommen til dem. 

Vi har i det forløbne år arbejdet med at få ny hjemmeside op at køre. Og som med alt nyt, er 
der lidt startproblemer. Vi mangler fortsat flere ting, før den er perfekt, men det arbejder vi 
med at få løst.  

Vi har også sagt farvel til vores kasserer Lars, der har tilladt sig at flytte. Det har vist sig at give 
lidt udfordringer, også grundet Corona, da det var planen, at Lars sagtens kunne nå at sætte en 
ny kasserer ind i jobbet.  

Det nåede han ikke, pga. udskydelsen af generalforsamlingen og valget af ny kasserer, hvorfor 
Laila fra bestyrelsen sammen med mig, på bedste vis har forsøgt at holde styr på regningerne.  

Vi beklager, de fejl der har været i den forbindelse, og kan kun sige, at vi har gjort det bedste 
vi kunne. 

Vores økonomi er heldigvis god. Vi har dog fortsat et hængeparti i forhold til Høje-Taastrup 
Kommune vedrørende den afløbsledning de etablerede i forbindelse med racehallen, som 
pludselig skulle godkendes på en generalforsamling, hvilket vi så gør i dag. 

Racehallen har været til stor diskussion rundt omkring i området herude – støj fra 
ventilatorerne- har været det primære problem og at lyset fra deres store skilt, har været lidt for 
voldsomt.  

Det arbejdes der med, så der er plads til alle og ingen bliver generet af støj mv. 
Parkeringsproblemer og trafikproblemer har vi været forskånet for.   

Vi er stadigvæk i den gode situation, at vi har økonomi til at foretage os nogle ting, så vi hele 
tiden kan holde vores områder ved lige og betale for ting, som er vedtaget af jer grundejere. 

De grønne områder har vi fortsat fat i. Det er og bliver et stort punkt i vores grundejerforening. 
Vi har en god samarbejdspartner der kommer med forslag til forbedringer og som også er 
lydhøre, når vi hiver fat i dem. 
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Vi har fået fældet en del buske omkring træerne i området. Det har været nødvendigt fordi 
buskene i tørre tider optager alt vandet, og der ikke er nok vand til at træerne så kan vokse.  De 
træer der har været gået ud på grund af buskene, er blevet fældet. Andre træer har været 
angrebet af myrer, mens andre er blevet blæst skæve af vinden.  

Der kommer nye træer i det omfang, det giver mening. 

Vi har måtte udbedre fodhegnet, der er opsat i græsskellet til Salvievej. 

Der skete dét, at der blev øvet hærværk ved at hegnene blev hevet op kastet i regnvandsåen. 
Det er selvfølgelig helt uacceptabelt og vi håber, at I vil være med til at holde lidt øje med om 
der sker ting og sager, der ikke skal ske.  

Vi har simpelthen med entreprenørens hjælp sat fodhegnene fast med beton og malet dem, så 
nu satser vi på, at de bliver stående. Det er altid ærgerligt, når vores områder ikke bliver 
behandlet ordentligt, men heldigvis fik vi uden større problemer styr på dette også. 

Vi har trods alt haft et godt år i vores grundejerforening uden de helt store uventede 
udfordringer, og det er også noget at glæde sig over i disse omskiftelige tider med virus, 
nedlukning af samfundet mv.  

Jeg vil gerne til sidst takke Mette for den indsats hun har givet i bestyrelsen igennem de 13 år 
hun har været en del af den. Og en tak til Lars, som har styret budgetterne med rettidig omhu 
og ikke mindst takke for samarbejdet i bestyrelsen, hvor meninger og gode tiltag igen har fundet 
vej i de forgange år. 

 

 

Bo Hatting 
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