Dato 27-11-2018

GF 2018 - formandens beretning
Bestyrelsen har i 2017/18 holdt 3 ordinære bestyrelsesmøder, samt ad hoc møder i forbindelse med
arrangementer, besigtigelse af træer o.a.
Platantræerne er stynet igen, det blev gjort i januar. Bestyrelsen rettede henvendelse til PV Greve, der havde
opgaven i arbejdsplanen.
Bestyrelsen foretog i 2018 ikke den årlige inspektion af foreningens område. Det blev vurderet at den ikke var
nødvendig.
I år har der været problemer med rotter flere steder. Bestyrelsen vil derfor gerne bede alle om at være
opmærksomme på eventuelle spor efter rotter på egne parceler og foreningens område. Sørg for at der er
ryddet op og at der ikke ligger mad tilgængeligt i haven, det er en invitation til rotterne.
Det grønne område har i år kun været udsat for almindeligt vedligehold, dog har de 2 store træer ud for nummer
56 været oppe at vende flere gange, hvorfor bestyrelsen på generalforsamlingen har indstillet til at de skulle
fældes. Dette blev imødekommet, mere om det i referatet.
Sommerfesten forløb fint. Vejret var godt og stemningen ligeså. Der var et fornuftigt men dog mindre fremmøde.
Øl, vin og pølser med mere blev serveret over "disken" i store mængder.
Der er intet nyt om de forurenede parceller.
Nabohjælp og god skiltning virker stadig, der har ikke været nævneværdige anmeldelser om indbrud eller forsøg
derpå.
Michael Rasmussen fra HH5, har rettet flere henvendelser til bestyrelsen og formanden, da han føler sig
generet af støj fra børn der leger på vejen om eftermiddagen. Det blev kort vendt under punktet eventuelt for at
få generalforsamlingens syn på dette, der var enstemmighed om at i Holmehaven er børn velkomne til at lege
på vejen. Dette vil selvfølgelig afstedkomme lidt støj, men dette må accepteres så længe det ikke foregår meget
sent om aftenen (efter 22) eller meget tidligt om morgenen.
En stor tak til den samlede bestyrelse og revisorerne for stort engagement og godt arbejde.
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