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Bestyrelsens beretning 2011
På trods af finanskrise er der alligevel sket ændringer af ejerforholdene i Æblevænget, til dem som 
er rejst vil bestyrelsen gerne ønske god vind fremover og til de nyankomne skal der lyde en rigtig 
hjertelig velkommen.

Bestyrelsen har holdt 6 møder hvor forskellige emner er blevet behandlet, vi har måttet tage afsked 
med Jeppe i bestyrelsesarbejdet, Jeppe du skal have en stor tak for din indsats.
Sidst i denne valgperiode valgte Lars at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, der skal også lyde en stor 
tak til dig for dit arbejde.
Vores hjemmeside www.aeblevaenget8520.dk har fået en ansigtsløftning.

Snerydningen i 2011 har været ”billig”, det vil sige at prisen 29.437,- er billigere end vi 
forventede,så den mindre snemængde sidst på året luner på vores regnskab.

Vores gartner (Lindberg-Service) med hvilken vi har en 3 årig kontrakt, har efter bestyrelsens 
opfattelse lavet et pænt stykke arbejde, der blevet plantet 2 nye træer som erstatning for dem som 
måtte fjernes, renoveringen af legeplads syd har vi holdt lidt igen med da vi jo ikke vidste hvor 
meget sne der ville falde sidst på året.

Der er indkøbt 2 nye bord-bænkesæt som bestyrelsen håber vil blive brugt flittigt fremover.

Vores container var kun 3/4 fyldt så bestyrelsen overvejer om ikke vi skal have den i september 
måned i stedet for, der skal her pointeres at containeren KUN er til grønt affald, vil man af med det 
som kaldes storskrald kan man kontakte kommunen for at lave en aftale om afhentning, se vores 
hjemmeside.

Af byggesager har bestyrelsen kun kendskab til 1, bestyrelsen gør opmærksom på at det er 
kommunen som giver tilladelse men bestyrelsen bliver hørt inden tilladelsen gives.

Æblehaven som jo er en stor nabo til vores område er blevet flot, bestyrelsen havde foreslået at der 
blev opsat skraldespande i området, der er nu opsat 2 stk., endvidere havde vi foreslået at der blev 
etableret lys på stien, dette er blevet afslået.

Der har været og er en dialog med Phønix omkring nogle træer på deres område som er ved at 
vælte, endvidere er der dialog med Elsted skole angående henkastning af affald, specielt i 
Æblehaven.

På bestyrelsens vegne
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