Efter generalforsamlingen i april 2016 har bestyrelsen følgende sammensætning:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant:
Suppleant:

Bjarne Hørlykke
Hans Erik Olsen
Jørgen Hoppe
Niels Sommer
Jan Forsberg
Kris Slettemose
Thomas Lindskov

valgt i 2016
valgt i 2016
valgt i 2015
valgt i 2015
valgt i 2016
valgt i 2016
valgt i 2016

GRUNDEJERFORENING:
Samarbejdet med den nye gartner, har fungeret fint og tilfredsstillende.
I efteråret 2016 købte lejre Kommune al gadebelysning af DONG ENERGY A/S.
Det betyder at de også overtog de 5 lamper vi har på Trekantsområdet.
Vi havde en abonnementsaftale med DONG ENERGY A/S, og forventede at kommunen overtog denne
og ville kontakte os for videreførsel af aftalen.
Der er intet sket!
Derfor er der problemer med gadebelysningen, så er det kommunen der skal rettes henvendelse til.
Der har været en livlig debat på Kirke Sonnerup Facebook gruppe.
Debatten har været en livlig velkendt debat om de hundeejere der glemmer at samle op, når deres hund
har tabt noget.
For at afhjælpe noget af problemet opsatte Grundejerforeningen 4 affaldsspande til hundeposer, en del
bruger dem, hvilket også var meningen.
Nu er det ikke kun på de områder ved motorvejen og trekantsområdet, hvor nogle hundeejere glemmer
at samle op, hvilket også er et emne der debatteres hvert år på generalforsamlingen.
Er det så svært at forstå der bør tages hensyn til andre der færdes i området!

VANDVÆRK:
Der er i løbet af 2016 foretaget yderligere renovering af vandværket:
3 nye pumper – den sidste skal skiftes i 2017
Nyt ”sugerør” til den ene boring – det gamle var tæret op.
Ny flowmåler til forbrugsvand.
På de forespørgelser der er kommet via LER, er det nemt at give forespørgeren et godt og brugbart
udsnit af det ønskede område med vores nye WEB GIS system.

I september 2016 modtog vi vores nye vandindvindingstilladelse.
I den var der en del krav til vandværket.
Da bestyrelsen har været på forkant med situationen er alle de stillede krav opfyldt.
Det er sket løbende i de sidste par år med renovering og nyt styresystem.
Der er i skrivende stund en større renovering i gang.
Det ene råvandsrør var tæret og skulle udskiftes.
Det arbejde er afsluttet i slutningen af februar 2017.
Det er planlagt at udskifte alle vandmålere til digitale målere i starten af 2018.
De gamle falder for aldersgrænsen.

GENERELT:
Vores nye hjemmeside www.kirke-sonnerup.dk fungere fint.
En del medlemmer mangler stadig at tilmelde sig vores Nyhedsbrev.
Når der skal udsendes info, er det nemmere for alle at sende det elektronisk.
Derfor opfordrer vi, igen, til at blive tilmeldt!
Dem der er tilmeldt, skal også huske at ændre mailadresse, hvis de får en ny.
Det kan konstateres at det ikke er alle grundejere der overholder deres forpligtigelse til at rydde sne og
salte på fortovene.
I henhold til lovgivningen er der klare regler for hvordan man skal forholde sig.
For din og andres sikkerhed – så ryd for sne og salt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.kirke-sonnerup.dk
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