
                                         Formandens beretning 2021 - 2022 
Så blev der åbnet op, for at vi igen endelig kan mødes og få afholdt 
generalforsamling – det har været 2 lange år med Corona. Vi nåede lige at afholde 
generalforsamling i februar 2020 inden landet lukkede ned.

Der er ikke sket så meget, set ud fra Grundejerforeningens side, men lidt er der da.
Containerordningen har fungeret fint igen i år, og de har været brugt flittigt, så den 
ordning fortsætter vi med igen til næste år.

Klipning af græsarealerne er ændret lidt, men rabatterne er holdt fint nedklippet.
Som vi fortalte på generalforsamlingen februar 2020, ville der i efteråret 2020 blive 
sat ca. 23.000 stk. krokusløg, sidste forår var det et flot syn og vi kan allerede nu 
begynde at nyde synet af dem igen.

Der blev også vedtaget på generalforsamlingen 2020 med stemmerne 3 imod og 15 
for at Gitte Petersen kunne arbejde videre med opførelse af ”Bålhytten” på Kolding 
Kommunes grønne arealer mod skoven ud for Brynet. Fik søgt kommunen, 
underskrevet lejekontrakt, klar til at gå i gang, men så var der nogle husejere på 
Brynet der var utilfredse, mente det ville skabe for megen uro og ballade, det fik Gitte 
Petersen til at overveje situationen igen, projektet er sat i bero indtil videre, men 
projektet ligger der, og hvis der kommer nye ”ildsjæle” kan de overtage det. Men 
som sagt, i bero indtil videre.

Den 17/02/21 fik bestyrelsen en henvendelse om, at der i Jyske Vestkysten kunne 
læses at Kolding Kommune havde afsat en pulje kr. 300.000,- til mere vild natur, 
blev opfordret til at søge, kontaktede kommunen sendte skema og ansøgning afsted 
om et tilskud på ca. kr. 10.000,- den 22.marts. Havde et møde med kommunen 4. juni 
og de ville se velvilligt på det. Fik så svar den 7. juli at de ville give os kr. 500,- + 
moms og så skulle vi købe blomsterfrø uden græsarter. Skrev tilbage om de i det 
mindste ikke havde glemt et 0. Det svar der så kom, var at der havde været mange 
ansøgninger og Kommunen havde valgt at bruge en del af de kr. 300.000.- til at hyre 
Katrine Turner til at lave offentlige oplæg (ca. 10 stk.) ja så var der jo ikke så meget 
tilbage til blomster. Bestyrelsen blev enige om at sætte det lidt i bero. Så her den 13. 
januar 22, skrev Kommunen, at de ville give os 2,5 kg blomsterfrø, derfor har vi sat 
det ind under punkt 5, hvor Charlotte Uhrskov kommer med et indlæg.

I marts 2021 omdelte vi nyhedsbrev med orientering om bl.a. corona.

Der er ikke afholdt bestyrelsesmøder de forgangne år, en del kunne jo klares digitalt, 
containerordning samt kontingentopkrævning m.v., men så her den 25. januar 2022 
kunne vi mødes til et bestyrelsesmøde, hyggeligt at ses igen, fik aftalt alt vedrørende 
den kommende generalforsamling, indkaldelse, printning omdeling m.v.

Bestyrelsen vil arbejde videre med forefalde udfordringer, en tak til bestyrelsen for 
godt samarbejde.

22.02.2022     Birgit Rode


