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Året 2010 blev på mange måder som de andre år med en fastelavnsfest, dersom det
første skød det nye arbejdsår i gang for bestyrelsen.
Der var, som det efterhånden er tradition, tæt ved 80 som kom og deltog i tøndeslagningen, der i år også gjaldt de voksne. Det med de voksne var en så god ide at det tåler en
gentagelse.
En sommerfest blev det da også til, men det er ligesom om farten er løbet af den form for
fester. Vi var et lille sluttet selskab der sammen med bankofynbo fyrede tre spil af på en
time, hvorefter der blev gået i gang ved grillerne. Efter at vi havde hygget os med den
medbragte mad, blev der spillet op til dans. Vi havde for første gang i mange år levende
musik idet vi havde hyret SHONY som normalt spiller på Dyrehavsbakken og ind imellem
kan opleves i kulturcentret Postgården til at gøre aftenen festlig. Han er for øvrigt allerede
nu bestilt til at komme igen og spille for os LØRDAG 18. juni 2011 hvor vi forestiller os at vi
vil prøve endnu engang for at se om tilslutningen kunne blive større end i 2010. Ellers må
det overvejes, om det er det store arbejde med forberedelse og oprydning værd. Udover
disse to traditionelle aktiviteter, prøvede vi også noget nyt idet vi indkaldte til extraordinært
beboermøde, hvor dagsordenen lød" Hvad mener vi er fremtiden for arealet bag
garagerne " også kaldet GROTTEN.
Det blev besluttet at man skulle gå i gang med at nedrive de skure som var på arealet og
de to skure som var overfor nr. 12 og ved nr. 24 straks og på den billigst mulige måde. Der
blev indkaldt til en række arbejdsweekender fra september og frem til det ikke længere var
varmt nok til at kunne samle så mange folk, så det kunne betale sig at fakørtvogne til
affaldet op.
Vi kan ikke komme uden om at der skal lyde en meget stor tak til de 6 til 8 stykker som
trofast mødte op weekend efter weekend. Primært stod dagene på hårdt arbejde, men der
blev også hygget ind imellem, Afdelingerne var vært med et par stykker smørrebrød til
middag, som jo var den eneste betaling der blev givet. Drikkevarer stod alle selv for. Det er
blevet til at de fleste af skurene er nedrevet og bevoksningen er blevet kraftigt beskåret,
men der er stadig meget der mangler så vi kan stadig bruge alle de hænder som bliver
tilbudt i foråret, idet vi skal have færdiggjort det grønne, fyldt resten at de to kældre op,
optaget fliserne, planeret og sået græs på arealet.
Derudover mangler vi at rydde den del af grotten som hvor det gamle viceværtskur står.
Så det kræver stadig at der er nogle der vil afsætte en række dage i sommeren 2011.
I løbet af året der gik, var der to af de "gamle lejere" som valgte at flytte fra rækkehusene
og nye kom til, et velkommen til dem.
Vores mangeårige vicevært, Poul Andersen valgte i oktober at opsige sin stilling og blev
afløst af Michael Sørensen. En stor tak til Poul for det store arbejde han har udført
gennem årene og et velkommen til Michael.
Ligesom de andre år har samarbejdet mellem hovedbestyrelsen, viceværterne fra de
andre afdelinger og kontoret været helt i top hvilket, vi også gerne vil takke for.
Jens Fuglsang

