Efter generalforsamlingen i april 2018, konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Bjarne Hørlykke
Hans Erik Olsen
Michael Nielsen
Niels Sommer
Jørgen Hoppe

Valgt i 2018
Valgt i 2018
Valgt i 2017
Valgt i 2017
Valgt i 2018 for 1. år

Suppleant:
Suppleant:

Renè Løve Gerdes
Thomas Lindskov

Valgt i 2018 for 1. år
Valgt i 2018 for 1. år

Næstformand Hans Erik Olsen varetager også funktionen som webmaster.
Bestyrelsesmedlem Jørgen Hoppe varetager funktionen som ansvarlig for de grønne områder.

GRUNDEJERFORENING:
Året er gået godt, uden de store udfordringer.
Dog var der stadig efterveer fra Fibia hærgen i området.
Der har været en meget livlig korrespondance og møder med kommunen, for at få renoveret fortovene.
Det lykkedes at få vores område sat på dagsordenen i kommunen over prioriterede asfaltarbejdere.
I efteråret lykkedes det at få første etape af fortovsrenoveringen udført.
Efter den nye kommunale affaldsordning trådte i kraft, og alle havde fået en container mere, var der en
del medlemmer der tilsidesatte alle hensyn til andre og placerede deres containere på fortovet.
Kommunen blev underrettet og alle fik et brev om at fjerne containerne – DE SKAL STÅ PÅ EGEN
PARCEL.
Ikke et år uden problemer med ulovlig parkering på vejene.
På trods af flere personlige henvendelser til de berørte, lader de hånt om henvendelsen, regler og
hensyn til andres sikkerhed når de stadig parkere deres biler på de smalle veje.
Alle parceller skal have plads til minimum 2 biler og har man firmabil med hjem, skal der gøres plads til
den på parcellen.
Det er kun gæsteparkering der er tilladt på vejene.
Lørdag den 27. oktober 2018 var der planlagt en plant et træ dag.
Bestyrelsen havde indkøbt ca. 20 træer der skulle plantes på det grønne område langs med
Møllegårdsvej.
For at gøre eventen hyggelig var der bestilt en pølsevogn og drikkevarer.
Efter bestyrelsens opfattelse var det en god og hyggelig dag, hvor der mødte mange voksne og børn op.
Tak for det.
Dog er det beklageligt at træerne ikke kan stå i fred. 5 af de nye træer har fået knækket toppen af!!!!!

VANDVÆRK:
I marts besøgte 2 fra bestyrelsen Store Heddinge Vandværk, for at se det blødgøringsanlæg der var
blevet installeret.
Det er et godt og effektivt system, hvor hårdheden i vandet kan fastsættes til det vandværk ønsker.
Vi blev meget interesseret og undersøgte mulighederne for vores vandværk.
Hvis vi skal installere et sådant anlæg, er det en investering i omegnen af ca. 3 – 4 millioner kroner.
Det synes bestyrelsen var for mange penge for et lille vandværk som vores.
Yderligere undersøgelser om andre anlæg blev iværksat.
Der blev fundet et andet anlæg som var billigere og som brugte salt i blødgøringsfasen.
Da prisen var meget interessant undersøgte vi nærmere om mulighederne for et sådant anlæg.
Vi fik fat i en rapport fra Rambøll, som var udarbejdet til Miljøministeriet.
Efter gennemlæsning af rapporten, blev vi opmærksomme på at nogle af de nødvendige stoffer vi skal
have når vi drikker vand bliver skyllet ud.
Desuden kunne der opstå skadelige virkninger for folk med kroniske sygdomme.
Derfor skrinlagde bestyrelsen foreløbigt projektet ”blødt vand”.
Medio 2018 begyndte udskiftningen af vandmålere, der blev opsat digitale i stedet for mekaniske.
Udskiftningen skete dog ikke i det tempo vi havde ønsket os.
Ved aflæsningen i november var der udskiftet omkring 280 og de blev aflæst via indkøbt IT-udstyr.
Det forløb planmæssigt og uden problemer.
Dem der ikke havde fået udskiftet måler fik tilsendt aflæsningskort.

GENERELT:
Der kan findes mange og gode oplysninger på vores hjemmeside www.kirke-sonnerup.dk
Der er også mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev.
Hvis du ikke er tilmeldt, så beder vi dig om at få det gjort!
Det er nemmere at udsende info når det foregår digitalt.
Husk at ændre mailadresse, hvis du får en ny.
Endnu engang må bestyrelsen henvise til vedtægternes § 3 stk. 9:
Medlemmer er pligtige til, stedse at holde grunde, fortove og stier fri for ukrudt. En
rensning af ukrudt skal gennemføres inden hvert års 1. maj og 1. juli, så gener fra
naboer undgås. Hegn og hække skal klippes inden hvert års 1. juli, så fortove og
stier frit kan passeres. Hvis grundejerne ikke overholder denne bestemmelse, kan
grundene renses og hegn og hække klippes på grundejerforeningens foranledning. De
afholdte udgifter skal af grundejerne refunderes foreningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

