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Formandens beretning marts 2022 - dækker fra maj 2021 til marts 2022
Sidst vi var sammen var d. 3. juni 2021 på Jysk Park. Aftenen var noget coronaforsinket men udover det kunne vi gennemføre generalforsamlingen uden særlige
restriktioner. Det var bestemt en hyggelig aften, men vores efterfølgende evaluering
særligt omkring forplejningen, gav os lyst til at prøve noget andet i år - nu hvor vi
selv kan arrangere. Derfor har vi i aften i Skyttehuset og har fået tapas fra Silkeborg
Slagteren med efterfølgende tærter og kaffe.
Sidste gang var der særligt ét forslag, vi fokuserede på - nemlig forslaget om at
skaffe en hjertestarter til foreningen. Så efter en rigtig godt besøgt Sankt Hans-aften
i juni, samledes bestyrelsen i august med Kent Jørgensen. Vi er så heldige, at Kent Bavnehøjvej er førstehjælpsinstruktør og har meget erfaring med opsætning,
vedligeholdelse og brug af hjertestartere. Så sammen med Kent drøftede vi mere
konkret placering, finansiering og ikke mindst valg af en eventuel hjertestarter.
For år tilbage blev et lignende forslag om indkøb af hjertestarter afvist af
generalforsamlingen, men efter der nu igen er øget opmærksomhed omkring
hjertestartere blandt flere i foreningen, er vi i aften klar til at stille forslaget igen.
Vi foreslår et indkøb af en Zoll Plus, som er den eneste på markedet, der registrere,
hvordan man giver hjertemassage og som giver feedback, så man sikre, at man gør
det rigtigt. Hjertestarteren skal hænge i et udendørs vægskab med alarm, lys, varme
og ventilation. Den samlede pris på 14.300 kr. er inkl. en god rabat, når vi køber
igennem Kent.
I første omgang overvejede vi at placere en hjertestarter på vores fællesområde ved
legepladsen, men da det havde lidt længere udsigter at få trukket strøm til et
opbevaringsskab, valgte vi at tage imod Kents tilbud om at stille forslag om at
monterer et hjertestarterskab hos ham uden på huset på Bavnehøjvej nr 50. Der er
gode adgangsforhold for hjerteløbere og det er også en fornuftig placering rimeligt
centralt i kvarteret.
Arrangementer.
I bestyrelsen tror vi på, at fælles oplevelser på tværs af foreningens medlemmer er
med til at styrke sammenholdet, lysten til at hjælpe hinanden og skabe et trygt miljø
og godt naboskab - til glæde for alle beboere i vores område. Derfor er vi rigtig glade
for vores velbesøgte arrangementer, som nævnt Sankt Hans, men også den nyligt
afholdte Fastelavnsfest, hvor vi havde over 60 tilmeldte.
Men i bestyrelsen mener vi, at der sagtens kunne ske lidt mere. Særligt i efteråret er

der plads i kalenderen til flere fællesarrangementer. Derfor har vi besluttet at
inviterer til et udendørs natur-arrangement i september. Det kunne være en gåtur
rundt på de mange O-løbs-ruter, vi har i området, som vi før har brugt - og i oktober
et indendørs arrangement fx rundvisning i det lokale slik-lager eller et besøg i det
nye escaperoom på Bavnehøjvej. Det kommer I til at høre mere om. I første omgang
spiller vi jo petanque hver tirsdag i maj, hvor alle kan møde uanmeldt op til et spil
eller to på legepladsen.
Til sidst et par ord om valg til bestyrelsen. I år har vi Kim og Ole på valg til
bestyrelsen og Suna og Dorthe er på valg som suppleanter. Det er rigtigt dejligt, at I
har givet udtryk for, at I genopstiller. Det er en fornøjelse af arbejde sammen med
jer, tak for det. Det skal siges, at vi på bestyrelsesmøderne sigter efter at deltage alle
sammen, både som bestyrelse og suppleanter - og vi hjælper hinanden på kryds og
tværs med at afholde arrangementerne. Men det hører med til historien, at vores
højt værdsatte kasserer, Ejnar, har varslet, at han snart ønsker at takke af i
bestyrelsen. Samtidigt har Dorthe meddelt, at det fortsat er begrænset, hvor meget
hun kan bidrage med i bestyrelsesarbejdet, da hun bor og arbejder en del i Norge.
Dorthe genopstiller som suppleant, men hun viger også gerne pladsen for en anden.
Så kære venner - dette oplæg skal forstås sådan, at bestyrelsen snart har brug for
hjælp. Det kan meget vel være i aften, at en ny suppleant træder til.
Med de ord vil jeg afslutte formandens beretning og sige tak for jeres opbakning til
vores arrangementer. Tak til Åse for din indsats som dirigent. Endnu engang tak til
bestyrelsen og suppleanter. Hermed formandens beretning 2022
Thomas Nissen

