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BERETNING FOR 2012
Nedgravning af el-kabler:
Så lykkedes det endeligt. I forsommeren kunne vi efter mange års venten se
og forholde os til de nye lygtestandere som nu pryder vore 3 veje.
Selv synes jeg at resultatet er blevet tilfredsstillende. Det giver et mere
stilfuldt og roligt ”look” efter at de nye standere er kommet op. Samtidigt giver
disse tillige et mere koncentreret belysning af vejene og ikke ind i haverne.
Efter nogen indkørings tids - hvor der var lys i alle døgnets 24 timer - tændes
vejbelysningen nu først når mørket sig sænker.
Alt i alt et godt stykke arbejde som DONG og deres underleverandører har
leveret.
Vejene:
I erkendelse af at vi i bestyrelsen, ikke har den tilstrækkelige faglige ekspertise
til at vurdere vore vejes tilstand, blev det på seneste bestyrelsesmøde
besluttet, at der indkaldes en fagmand. Pågældende kan så forhåbentlig give
sin faglige vurdering af om de 3 veje trænger til en lettere eller større
”overhaling”; her og nu eller først senere.
Selvom jeg i foregående afsnit gav ros til DONG for deres arbejde, så er der
dog ingen tvivl om at det arbejde de har udført, har medført en større
sårbarhed af den asfalt som ligger tættest på rabatterne.
Under alle omstændigheder vil der blive indkaldt til en ekstra
generalforsamling inden et eventuelt større renoveringsarbejde iværksættes.
Vejfest og petanque og fastelavnsfest:
Ved generalforsamlingen i 2012 introducerede bestyrelsen et forslag om
afholdelse af en vejfest den 2. lørdag i juni måned. Imidlertid måtte vi indse at
der ikke var interesse for at deltage i planlægningen/afholdelse af festen. På
trods af erfaringen forsøger vi igen i år, om det da ikke kunne blive til noget
med et sådant arrangement.
Petanque turneringen fandt sted den 2. søndag i september, hvilket også bliver
tilfældet i 2013.
Jeg kunne desværre ikke selv være til stede, men har forstået at der troppede
en halv snes deltagere op og fik sig et par hyggelige timer med kugle
kastningen.
Fastelavnsfesten blev heldigvis genoptaget i 2013, efter at være oversprunget i
2012 (dette skyldtes sammenfald med børnenes vinterferie).
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I et flot solskinsvejr dukkede omkring 90 børn såvel som voksne op for at slå
katten af tønden. Og alt efter alder var der gløgg eller kakaomælk samt
æbleskiver til alle.
Jeg takker alle som deltog i afholdelsen af arrangementet. Uden deres hjælp
ingen fastelavn.
Bestyrelsen:
I bestyrelsen har der været afholdt 3 møder siden forrige generalforsamling.
Derudover har vi også haft en aktivitetsaften på legepladsen.
Jeg vil takke for det arbejde der er lagt, og for den kvalitets tid, som I alle 4
afsætter, således foreningen fungerer tilfredsstillende.
Det bliver min sidste beretning jeg aflægger for grundejerforeningen ”Mosede
Klint af 1960”. Efter 10 år på posten som formand, er det nu tid til at andre
kræfter overtager. Det har været spændende arbejde; ikke mindst da
legepladsen skulle renoveres.
Med ovenstående ord afslutter jeg min beretning for året.
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