3. juni 2021
Formandens beretning maj 2021 - dækker fra april 2019 til maj 2021
Vores sidste generalforsamling var 28. marts 2019 i Skyttehuset. Formandens beretning dækker derfor
perioden fra april 2019 til maj 2021.
Jeg kommer til at sige nogle generelle ting om bestyrelsens arbejde i hele perioden, men jeg slår også ned
på konkrete arrangementer og specielle ting fra de sidste to år.
På generalforsamlingen i 2019 fik bestyrelsen bemyndigelse til at udpege et nyt medlem. Vi valgte som
bekendt Pia Skyttergaard, Havrevænget 1. Vi har før prøvet at udpege et medlem, og selvom det er at
foretrække, at folk melder sig frivilligt, så var det alligevel lettere denne gang. Pia var bestemt ikke
uinteresseret i vores forening, men hun havde i første omgang frabedt sig valg til bestyrelsen, fordi hun lige
skulle ’falde til’ og ikke havde tid mm. Men heldigvis planlagde vores traditionelle arrangementer i 2019,
Petanque og Sankt Hans næsten sig selv, så vi lavede en tiltrædelsesordning med Pia, så hun kunne være
med og bidrage som tiden og overskuddet nu var til det. Det var en god løsning.
Umiddelbart efter generalforsamlingen i 2019 fik vi - i april besøg af 3 landskabsforvaltere fra Københavns
universitet. De havde henvendt sig til Silkeborg Kommune og var interesserede i at høre om frivillighed og
samskabelse. Og da kommunen fandt vores fælles legeplads-projekt eksemplarisk, så ville de gerne vise det
frem. Det endte med besøg og en snak med den tidligere formand, som fortalte om tilblivelsen og arbejdet
med at etablere pladsen.
Vi er glade for legeplads. Vores børn og børnebørn leger der - og til nye i kvarteret kan jeg fortælle, at det
er vores fælles samlingssted, når vi fejrer Sankt Hans eller Fastelavn, Petanque. Så det er klart, at vi er glade
for legepladsen. Men det er også sjovt at tænke på, at vi nu også er kendte ’ude i den store verden’.
Som en del af bestyrelsens arbejde sørger vi for at føre tilsyn med legepladsen og vedligeholdelse af
redskaber mm. Ikke mindst med hjælp fra nogle af jer medlemmer. Tak for det. Hvert år op til Skt. Hans har
vi en ’have-dag’, hvor vi frisker det hele lidt op. I år bliver det mandag d. 21. juni. kl. 16.
Resten af 2019 gik uden de store aktiviteter, men vi var knap kommet i gang med 2020 før det blev rart, at
vi nu havde fuld bestyrelse. Vi nåede at planlægge og afholde Fastelavnsfest for en stor flok udklædte børn
og voksne. Og vi nåede at planlægge bankospil og også invitere til generalforsamling d. 12. marts - men vi
måtte aflyse i sidste øjeblik. Folk var usikre og i tvivl, og da vi ikke havde noget uopsætteligt på dagsorden,
så var det eneste rigtige selvfølgelig at udsætte på ubestemt tid. Generalforsamlingen i 2020 blev ikke
afholdt. Vi drøftede og overvejede det flere gange i bestyrelsen, men det lykkedes os aldrig at finde
muligheder og plads i kalenderen til en alternativ generalforsamling, før det igen blev sæson for corona og
nedlukning.
Vi fik dog arrangeret en lidt anderledes Sankt Hans-fest - faktisk to fester, fordi vi højest måtte samle 50
personer. Vi holdt en Sankt Hansaften for børnefamilier sidst på eftermiddagen, hvor vi var knap 40
deltagere og en Sankt Hansaften for andre først på aftenen, hvor vi var lige så mange. Vores arrangementer
bærer selvfølgelig en væsentlig del af sammenholdet i vores forening, så jeg er glad for, at vi trods alt fandt
måder at gennemføre nogen de forskellige arrangementer på. Tilsvarende blev det også til en ret alternativ
Fastelavnsfest her i februar, hvor fastelavnstønden gik på omgang og blev slået ned af 8-10 børn på skift
rundt i kvarteret.
Vi har spillet lidt petanque her i maj og straks vi fik muligheden inviterede vi til generalforsamling. Vi plejer
at indkalde med lidt længere varsel, men i år ville vi meget nødigt udsætte igen, så det gjaldt om at få
samlet jer og afholdt mødet hurtigst muligt. Når vi kigger på deltagerantallet i aften, er der heldigvis ikke
noget, der tyder på at nogen er blevet afholdt fra at deltage af den grund.

Det var lidt om vores arrangementer, så vil jeg komme ind på bestyrelsens generelle arbejde.
Vi holder ca. 3 møder om året. Her på det sidste har det været lidt oftere men til gengæld mødtes vi ikke i
virkeligheden - men igennem computeren.
Vi koordinerer opgaver, drøfter nye idéer og vender selvfølgelig også henvendelser fra medlemmerne.
I den forbindelse er der nogle emner, jeg gerne vil tage op.
Parkering. Der er en tendens til, at der kommer flere og flere biler i kvarteret. Og det er bestemt ikke dem
alle, der parkeres særligt hensigtsmæssigt - eller lovligt. Tænk jer nu om når I parkerer! Egne biler skal
parkeres på egen grund, men mind også jeres gæster om, at man ikke parkere indenfor 10 meter fra vores
vejkryds, parkér ikke lige overfor en bil, der holder i den modsatte side - hold forskudt, så man kan køre
forbi. Der er flere steder i vores område, hvor parkerede biler gør det meget svært at se frem i trafikken. Og
når man så samtidigt skal over i modsatte vognbane for at komme forbi, opstår der farlige situationer.
Kommunen ønsker ikke at lave parkeringsforbud i vores kvarter, men de har gjort os opmærksom på, at det
derfor er tilladt at parkere med det ene hjulsæt på fortovet, så er det lidt nemmere at se trafikken og
lettere at komme forbi.
Angående renovering af fortov. Vi har flere gange henvendt os til kommunen og gjort opmærksom på, at vi
stadig mangler at få renoveret fortove. De siger, at de ikke har glemt os, og vi får nyt fortov, når det bliver
’vores tur’. Indtil videre opfordrer de os til at bruge hjemmesiden eller appen ’Givetpraj’, når vi oplever
ujævne fortove, hullede veje eller lign.
Hjertestartere. Hjertestartere har vi talt om før, og vi skal tale om det igen. For nogle år siden afviste
generalforsamlingen indkøb hjertestartere, men i år er det stillet som forslag igen. Måske er der endda
muligt at få en hjertestarter sponsoreret. Bestyrelsen synes af hjertestartere er en god og fornuftig ting.
Men før vi anskaffer én skal vi have afklaret, hvor den skal stå og hvor får den strøm fra. Bestyrelsen vil
gerne finde en løsning, hvor hjertestarteren ikke står på privat grund. Omvendt ønsker kommunen ikke at
levere/sælge strøm fra bokse eller lygtepæle. Umiddelbart foreslår bestyrelsen, at vi undersøger
mulighederne for at samarbejde med boligforeningen for enden af Havrevænget om en god tilgængelig
placering.
Uenigheder mellem medlemmer. Af og til får vi henvendelser fra medlemmer, der går på større eller
mindre nabo-uenigheder. Bestyrelsen har ikke bemyndigelse til at træffe nogen form for afgørelse i
nabosager. Og det ønsker vi heller ikke at have. Det er vores klare opfordring, at I går i dialog med jeres
naboer med en forståelse for, at vi bor tæt og selvfølgelig skal lov til at være her alle sammen. Men først og
fremmeste opfordrer vi til, at vi holder den gode tone og lytter til hinanden.
Bestyrelsen har flere små idéer, vi kan bruge i foreningen. Vi vil gerne lave flere arrangementer for
medlemmerne. Vi har allerede en aftale i stand om rundvisning hos Candynavia, vi kan gøre brug af, når
restriktionerne igen tillader det.
Men det kunne også handle om inspiration til at etablere haver med fokus på biodiversitet. Suna Thomsen,
Bavnehøjvej 65, der er biolog og arbejder med natur og miljø på Ferskvandscenter Aqua, vil gerne hjælpe os
med information og idéer til, hvordan vi kan indrette en skøn og fin have uden brug af sprøjtegifte, som
understøtter biodiversitet og en bæredygtig natur. Det er et meget aktuelt men også yderst relevant emne.
Lidt korte informationer: Jeg kan nævne, at de grønne pigespejdere samlede ca. 50 juletræer ind i vores
kvarter i starten af januar 2020. En ordning, vi gerne vil prøve igen i 2022, hvis spejderne tilbyder det.
Vi forsøgte os med ekstra containere i påsken, så der også i en længere periode er 3 containere stillet op.
Vores opfattelse er, at medlemmerne tager godt imod tiltaget og bruger containerne.

Til sidst vil jeg reklamere lidt for et indkøb foreningen har gjort. Vi har nu en flishugger, som alle
medlemmer kan låne. Flishuggeren er rigtig god. Den står nu ved Ole på Havrevænget 12, men vi arbejder
på fx at etablere en kasse eller et skur i forbindelse med legepladsen, hvor den fx kan stå. Vi har ikke faste
retningslinjer for lån af flishuggeren endnu. Alle i foreningen må henvende sig til Ole og låne maskinen, så
laver vi retningslinjer, når vi kender behovet og brugsmønsteret lidt bedre.
Afslutningsvis vil jeg sige tak for jeres deltagelse til vores arrangementer, tak for opbakningen. Tak til Jørn
Würtz for din indsats som dirigent. Tak til bestyrelsen og suppleanter. Tusind Tak. Hermed formandens
beretning 2020 - 2021.
Thomas Nissen

