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Til medlemmerne
Et af vore medlemmer Britta Siggaard afgik ved døden i 2020. Hun var en overgang medlem af festudvalget
og har, efter at hun udtrådte af festudvalget, assisteret ved salg af slik ved St. Hans festen.
Efter 20 år som formand har jeg besluttet at afgå som formand, og udtræde af bestyrelsen ved næste
generalforsamling dog senest 15. april 2021 såfremt generalforsamlingen ikke bliver afholdt inden dette
tidspunkt. Samtidig har vor kasserer Bjarne Erichsen ligeledes meddelt at han ønsker at udtræde. Jeg vil
gerne sige tak til Bjarne for en yderst kompetent indsats gennem mange år.
Grønne områder
Atter i år er vedligeholdelsen af de grønne områder gennemført på frivillig basis. I alt har 22 personer udført
totalt ca. 376 arbejdstimer, hvoraf 17 personer har været på de grønne områder 3 gange eller mere. Antallet
af udøvende personer er reduceret, hvorimod antallet af arbejdstimer er forøget ganske væsentligt.
I januar måned fældede vi enkelte træer på det grønne område. Endvidere blev der afholdt ekstra beskærer
dage henholdsvis 15.2.2020 og 22.2.2020. Der blev afholdt 2 beskærerdage fordi flishuggeren, som vi havde
lejet gik i stykker, så den første dag nøjedes vi med at skære buskadset ned. Lørdag d. 22.2.2020 var
flishuggeren dog klar, og det afskårne blev hugget op til flis.
Bøgetræerne på det grønne område er blevet beskåret kronereducerende. Palle Wetterstein har sponsoreret
dette, da det samtidig gav mere lys i hans have. Vi siger tak til Palle.
Arbejdslørdagene i maj og juni måtte vi aflyse p.g.a. Covid‐19. Det lykkedes dog at få græsset slået.
Alle, der har været på det grønne område minimum 3 gange i løbet af sæsonen, har hver modtaget flasker til
en værdi af 1 års kontingent, som tak for indsatsen. En stor tak til den faste skare, der troligt møder op på de
grønne arbejdsdage. Ligeledes er vi meget glade for at se nye medlemmer på det grønne område.
Legepladsen
Der er i 2020 investeret mere end 150 arbejdstimer i legepladsen af Jens Lindow, Henning Jepsen, Flemming
Stougaard Madsen og undertegnede. De lodrette stolper, der fungerede som støttemur ved sandkassen
siden 2005, var efterhånden meget rådne. Da stolperne var støbt fast i bunden, var det et stort arbejde at
fjerne både stolper og den gamle beton.
Forskellige løsninger blev diskuteret indtil vi fandt frem til, at sveller nok var den bedste løsning. Der blev
støbt er solidt fundament forstærket med armering. Vi havde besluttet os for sveller af lærketræ, men det
var ikke muligt at skaffe, så det blev egetræssveller i stedet for. Herved er det muligt at udskifte svellerne
uden at skulle fjerne støbningen – en fremtidssikret løsning.
Samtidig blev vi nødt til at lave en ny trappe for legehuset.
Endvidere er det monteret ny overligger på gyngestativet, og der er fyldt nyt sand i sandkassen.
Forsikring.
Vi har i mange år haft forsikring hos Codan. Dækningsmæssigt har den fungeret fint, men prisen for præmien
blev sidste år ved pr. 1.5.2020 sat væsentligt op fra ca. 11.982 DKK/ år til 16.568 DKK/år.
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Vi har derfor indhentet tilbud fra henholdsvis IF og Gf. Et flertal i bestyrelsen har derefter valgt IF således at
forsikringen overgår til IF pr. 1. maj 2021.
Trailer
Den nye trailer har ikke givet problemer i 2020. Administrationen af traileren er som sædvanligt varetaget af
Susanne Kollberg. Husk at melde, hvis man skulle være så uheldig at beskadige traileren.
Den gamle trailer har fået monteret ny bund, så den kan holde nogle år endnu.
Festudvalget
Der har ikke været afholdt hverken St. Hans fest eller Julefest p.g.a. regeringens forsamlingsforbud p.g.a.
Covid‐19.
Hjemmesiden og e‐mail service
Vi opfordrer endnu engang alle, der endnu ikke er tilmeldt, til at indberette sin mail adresse via vores
hjemmeside: http://www.brandsbjergsyd.dk . Af de 261 husstande er 229 tilmeldt med en mail adresse. 58
af vore medlemmer har tilmeldt mere end en mail adresse.
Vi har udsendt en reminder til alle på e‐mail ca. 1 uge inden ”den grønne lørdag”, og det ser ud til at give
bonus. Vi gør ligeledes opmærksom på vor facebook side, hvor alle kan fremsætte kommentarer. Adressen
er: facebook.com/brandsbjergsyd
Kontingent
Vi har tidligere indført betydelige rykkergebyrer for manglende eller for sent betaling af kontingentet. Vi kan
desværre konstatere, at der dd. stadig er 2 af vore medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for de
sidste par år. Det er ganske uforståeligt, at de pågældende grundejere ikke vil betale kontingent, da det er
nedfældet i skøderne, at det er lovpligtigt at være medlem af grundejerforeningen.
Vi opfordrer endnu en gang alle til at tilmelde sig til den automatiske betaling via Nets. Bestyrelsen foreslår
uændret kontingent – 600 DKK/år ‐ for 2021 som forfalder 1.4.2021.
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