Formandsberetning Generalforsamlingen d. 27.3.2022
Bestyrelsen har siden Generalforsamlingen d. 27. juni 2021 bestået af
Steve Rotherforth Formand, Hanne Blond kasserer, Jette Jørgensen sekretær, Henrik Pedersen og
Lars Chr. Dæncker Sørensen. Som suppleanter: Jørgen Jensen og Jan Jensen.
P.g.a. corona holdt vi første bestyrelsesmøde i året d. 17.4.2021.
Der var arbejdslørdag d. 2. maj – den gamle ’fodboldbane’ blev ryddet for småtræer.
Bøgebusken, hvor det gamle bålsted var, er savet ned i en højde, hvor vi kan holde den. Alle ahorn
ved bøgebusken blev rykket op med rod.
Flemming Skals og Kim Jensen har slået græs på Myretuen over sommeren – TAK.
Sidst i juli blev der fældet træer, lagt plænemuld og rejst muldtoilet i hjørnet bag fodboldmålet.
Godt at vi havde Kim og hans maskiner.
Kommunen sendte jagtforening til banegraven hvor der blev skudt omkring 70 rågeunger i
maj/juni.
Pinsearrangementet blev udsat. Hugo havde kontakt til Jannerup vedr. vedligeholdelse – Bavnen
stadig ikke passet.
Der har været afholdt 4 grillaftener på Myretuen i sommer. 28. maj + 25. juni + 30. juli (14
personer) + (27. august aflyst p.g.a. vejret) + 3. september (15 voksne og 2 børn deltog)
Hugo arrangerede fælles skovtur til Ulkestrup skov og for at se skovlandsbyen og ’hilse’ på
Ulkerupsjælene 19. sep. (8 deltog)
Turen til Selsø Slot kunne ikke lade sig gøre – der kunne ikke bestilles billetter i god til forud.
Arrangement i oktober vedr. Nabohjælp blev aflyst for få tilmeldte.
Ligeledes blev Historisk aften også aflyst.
Julefest d. 27. november på Myrehøj - 27 voksne + 6 børn deltog. Dejlig aften med god mad, dans
om juletræ og godteposer til børnene.
Claus Ingemann og Kim Jensen er gået sammen i en Tour-gruppe. Der har været holdt møder hvor
bl.a. Dennis fra DagliBrugsen og Steve, Petur, Gulla og Henning fra Myrehøj har deltaget. Man kan
stadig være med.
Tak til: Teddy Pedersen for opdatering af hjemmeside.
Til orientering: Bænk, skraldespand og krukke til skodder er beboerforeningens og ikke Brugsens
eller biblioteket.
Vi fik i år 7.400,- fra Lokalråds-puljen Nord. Af dem har vi Købt og opsat 4 stk.
hundeposedispensere. Købt og sat 1500 krokusløg ved rundkørslen.
Sat bom/kæde ved indkørslen til Myretuen, og købt bålfad til Myretuen.
Af den anden pulje fra Landdistriktet, der gives for at styrke fælleskaber, har vi købt et telt 6x6 m.
Steve Rotherforth

