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Velkommen til Veddingebo´s årlige generalforsamling.
Denne generalforsamling er så den 67. af slagsen, siden vor grundejerforening
blev stiftet den 23. juli 1944. Siden da er vi vokset fra 6 til 34 husejere.
Foreningens formål er som dengang at varetage medlemmernes fælles interesser i
alle anliggender.
Vi har igen i år fået nye beboere på vejen, og jeg vil gerne benytte lejligheden til
at byde velkommen til ejerne af Morænebakken nr. 2.
Med stor fare for at gentage mig selv, så siger det sig selv at med en stigning fra
blot 6 til 34 ejendomme på samme vej, så er pladsen blevet trangere. Det kræver
derfor lidt mere af os allesammen. Mere rummelighed, forståelse for hinandens
forskelligheder og ønsker til hvordan netop deres drømmeplet på jord skal være.
Men vi har også meget til fælles her - nemlig drømmen om fred og ro - natur, lys
og klar luft. Et sikkert og trygt sted at holde vores helligdage og ferier.
Det er - tror jeg- her mange af os lader op og får hverdagenes ubønhørlige pres
lidt på afstand. Vi bliver måske ligefrem forandret til det bedre af at være her genfødt vil nogen sige. Jeg kender det selv alt for godt efter en lang sommerferie
her. Jeg oplever mig selv som et mere helstøbt menneske - mere i kontakt med
mine tanker, følelser og medmennesker. Det er guld værd.
Vi har i flere år nu kørt en aktiv indsats for at skabe mere lys og luft omkring os,
fælde og beskære til alles gavn og glæde. Fælde selv og fælde i fællesskab, eller
ved hjælp af hjælp udefra.
Og det er ikke en kampagne der må slutte - alt vokser så hurtigt heroppe - især
med de mængder nedbør der også kommer ned over os. Hjælp hinanden og
hjælp Jer selv til at holde de grønne vækster en smule nede, så de ikke stjælder
først den gode udsigt og derefter det gode naboskab.
Vores fælles vej er blevet renoveret her og der - og ja der er ujævnheder og lidt
bump her og der - og det er nok tid til at vi får udjævnet midterdelen nogle
steder. Men igen vil jeg huske Jer på at kørehastigheden på vores vej, desværre er
ligefrem proportional med belægningens kvalitet. Dvs jo højere kvalitet af
belægningen desto højere hastighed. Bestyrelsens holdning er derfor som nævnt
alle de andre år stadig den samme - nemlig at holde vejen på et acceptabelt
dårligt niveau. Om vi så er ved at nå under det acceptable niveau nu, er op til Jer
at være med til at debatere
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Strandengen blev sidste år slået delvist ned og er i år blevet slået igen. Allerede
nu kan alle se hvordan vi har fået en flot græs eng med masser af blomster ud af
det. Til slut vil jeg blot minde alle om at foreningens hjemmeside er der hvor I
kan se hinandens kontaktdata, og husk at opdatere Jeres egne, således at
bestyrelsen og andre altid kan nå Jer med nyheder indkaldelser og andet. Da vi i
bestyrelsen KUN kommunikerer via mail til Jer medlemmer, dog undtaget de få
der ikke har en mailadresse, så er det yderst vigtigt at I selv sørger for at holde
Jeres data opdateret, samt sørger for at meddelserne ikke havner i SPAM
bakken, som nogle medlemmer desværre har erfaret.
Skulle I glemme Jeres login bedes I kontakte mig så vi kan lave et nyt.
Imorgen afholder foreningen traditionen tro en lille strandrensning, som altid er
vældig hyggelig. I år bliver der meget lidt at lave, så der bliver helt sikkert tid til
an god sludder.
Rigtig god pinse og på gensyn imorgen - tag gerne Jeres Pinsegæster med..
Kristian Septimius Krogh
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