Efter generalforsamlingen i april 2019, konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Bjarne Hørlykke
Hans Erik Olsen
Michael Nielsen
Niels Sommer
Paw Silberg

Valgt i 2018
Valgt i 2018
Valgt i 2019
Valgt i 2019
Valgt i 2019

Suppleant:
Suppleant:

Renè Løve Gerdes
Thomas Lindskov

Valgt i 2019 for 1. år
Valgt i 2019 for 1. år

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

GRUNDEJERFORENING:
Året er gået godt, uden de store udfordringer.
Dog er der stadig efterveer fra Fibias 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 anden etape af fortovsrenoveringen udført.
Renoveringen af fortove og veje går langsomt men sikkert fremad. Det er ifølge kommunen højt
prioriteret i 2020, så vi venter spændt.

Lørdag den 18. april 2020 er der planlagt plant et træ dag.
Bestyrelsen har indkøbt ca. 35 træer der skal plantes på det grønne område langs med Møllegårdsvej.
For at gøre eventen hyggelig er der bestilt en pølsevogn og drikkevarer.
Bestyrelsens håber på en god og hyggelig dag, hvor der vil møde mange voksne og børn op.
Vi takker på forhånd.
Bestyrelsen håber at de nye træer kan være i fred og ikke få knækket toppen af som sidste gang vi
plantede.

VANDVÆRK:
Medio 2018 begyndte udskiftningen af vandmålere, der blev opsat digitale i stedet for mekaniske.
Udskiftningen blev tilendebragt i maj 2019.
Alle målere blev aflæst i begyndelsen af december 2019 og forløb planmæssigt og uden problemer.
I august 2019 blev der til medlemmer af kommunens Teknik- & Miljøudvalg samt de 2 medlemmer af
beredskabskommisionen sendt en mail om gennemskylning af brandhanerne, som er en potentiel
bakteriebombe.
I skrivende stund er der ingen af politikerne der har gidet ulejlige sig med et svar, det må siges at være
særdeles kritisabelt at politikerne ikke tager et sådant problem seriøst, men har mere travlt med at
komme i avisen og stå at smile, som om alt er godt.
Det er tilsyneladende kun i valgår politikerne gider at tage borgerhenvendelser seriøst.

GENERELT:
Der kan findes mange nyttige 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

