
Årsberetning for Grundejerforeningen Tandsbusk 2019 
 

Tandsbusk d.29. september 2019 
 
Året 2018/19 har bestyrelsen været koncentreret at skaffe en kasserer og om opførelse af 
den nye legeplads.  
 
Endelig havde vi pengene til vores legeplads, kommunen godkendte vores opførelse at nye 
legeplads og vi var allerede godt i gang med at få aftalen i hus med leverandøren Samm-
sall.  
Den 22 og 23. november kom 3 mand fra Samm-sall og begyndte opbygningen af 
legepladsen med hjælp fra bestyrelsen. 
Fredag omkring middagstid kom de første børn for at afprøve/teste den nye legeplads, som 
både de og vi andre godkendte. Siden da har legepladsen været brugt flittigt.  
 
Bestyrelsen var desværre ved Generalforsamlingen blevet mindsket til 3personer, da der 
ikke opstillede nye medlemmer. Den ene post var kassereren, så bestyrelsen måtte ud og 
finde en person, som ville varetage denne post. Heldigvis meldte Bo Kelm sig, tak for det.  
Men vi må sige, at denne gang er det vigtigt at vi får besat bestyrelsesposterne, for 
foreningen kan ikke varetages at mindre.  
 
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor møderne som tidligere nævnt har været 
koncentreret omkring etableringen af legepladsen, juletræsfesten og regnskabet. Alle 
møder har været hyggelige og stemningen i bestyrelsen har været god. 
 
Som sædvanligt har Flemming igen i år stået for klipningen af græsset på vores 
fællesarealer og legepladsen, så tak for det Flemming. 
 
Traditionens tro afholdt vi igen i år Juletræsfest 1. søndag i advent, hvor vi også afholdte 
indvielse af vores nye legeplads, med tænding af juletræet og vi sang et par hyggelige 
julesange. Rigtig mange naboer med familie mødte op og efterfølgende var der julehygge 
med sodavand, gløgg, æbleskiver og en pose med slik til børnene. Jonna og Ole Rasmussen 
bød os igen i år på husly i deres carport! ☺  
 
Jeg vil gerne afslutte årsberetningen med tak til alle medlemmer for året 2018/19 og en 
speciel tak til bestyrelsen for en fantastisk indsat i året som er gået. Håber at 
grundejerforeningen i tiden fremover vil have en store opbakning til at udvikle vores 
område TANDSBUSK og at vi vil have et godt og hyggeligt naboskab blandt beboerne.  
 
Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen Tandsbusk 
Helle Lund Lorenzen  
  


