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Formandens beretning 2020 

 

 

VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE: Det første og vigtigste punkt er at byde de nye beboere 

velkomne i Uvelse Park - dette være hermed gjort. 

 

EL-SELSKAB: Vort el-forsyningsselskab har meddelt, at der inden årets udgang skal installeres 

elmålere til måling af forbruget på gadebelysningen og antenneanlægget. Hidtil har disse posters 

størrelse været baseret på kalkulerede kw-forbrug. Den første el-måler – den til antenneanlægget - 

er allerede blevet installeret af en privat installatør, og den næste – den til gadebelysningen – bliver 

installeret af el-forsyningsselskabet inden årets udgang. Den samlede pris løber op i ca. kr. 40.000. 

 

TRAFIKREGULERING: Der er enkelte, der kører groft uforsvarligt i vort område, især i krydset 

ved indkørslen. Det er som om ordet ”højrevigepligt” er komplet fremmed for nogle. Vi er derfor i 

kontakt med kommunen om at undersøge muligheden for at foretage visse trafikreguleringer. Vor 

anmodning til kommunen blev sendt i december 2019, men trods adskillige rykkere har vi først lige 

fået svar – desværre svar i øst, hvor vi spurgte i vest, så vi starter lige forfra. 

 

BÆNK: Som nogle sikkert har bemærket, er der blevet opstillet en træbænk der, hvor der tidligere 

var legeplads. Alle er velkomne til at benytte den til en lille snak, eftermiddagskaffen eller andet. 

 

HJEMMESIDEN har fået et gevaldigt løft, og den kan nu også anvendes ved hjælp af mobilen. 

 

JULEGLØG. I forbindelse med Julen 2019 blev der arrangeret gløgg-party, hvor der faktisk mødte 

32 op. Det synes vi, var rigtigt godt. 

 

BANK: Banken har meddelt, at grundejerforeningen fremover skal betale negativ indlånsrente. 

Dette vil anslået komme til at koste kr. 2.000 p.a. 

 

GRILL-ARRANGEMENT blev det desværre ikke til i år, da ingen havde meldt sig til at stå for det, 

og gennemførelsen ville sikkert være blevet aflyst af Coronaen. 

 

KONTINGENT. På baggrund af de kraftige omkostningsstigninger jævnfør bl.a. ovennævnte er jeg 

nødt til at annoncere, at det bliver nødvendigt med en kontingentforhøjelse, men herom senere på 

generalforsamlingen. 
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