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Årsberetning 

 

Beretning om foreningens virksomhed 

Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, hvor en stor del af 

arbejdet udadtil har koncentreret sig om parkeringsproblemer og nybyggeri i kvarteret, mens det 

indadtil har handlet dels om vort 40-års jubilæum, dels om praktiske gøremål i forbindelse med 

Peter Bjerregaards fraflytten, der bl.a. efterlod noget fællesgrej hjemløst. 

Parkeringsproblemer 

Som bestyrelse har vi flere gange været i kontakt med Kommunens Miljø- og Teknikudvalg (Lone 

Rasmussen) for at gøre opmærksom på de stigende parkeringsproblemer, dels på vores egen vej, 

dels ved udkørslen til Bryggervej og Vindrosen, der skaber farlige situationer, fordi der mangler 

udsyn. Sidste skrivelse til Kommunen (Bente Døvling, 25/2-2022) har vi end ikke fået svar på. Det 

var lavet som en opfølgning til at brev fra Jens Opstrup, der på eget initiativ beder om, at der sker 

noget med parkering i kvarteret. Vi har samtidigt skrevet til Green Mobility, hvis biler ofte har 

parkeret her på vejen til gene for os. De har reageret med en beklagelse, og vi mener her at kunne 

se, at det har haft en effekt med deres biler, der ses mindre på vejen.  

Vi har fået sat et skilt op ved indkørslen til vejen, der markerer, at vi er en Privat fællesvej. 

Anne har et par gange haft besøg af vores lokale reporter fra RisskovLIV, Kristoffer Krogh Kiesbye, 

for at gøre opmærksom på kvarterets generelle parkeringsproblemer i forbindelse med byggeriet 

af Risskov Brynet. Det blev til to artikler, men ingen konkrete ændringer.   

Fællesgrej 

Det er lykkedes at finde plads i en decentralisering af vore fælles redskaber, der savnede husly 

efter formand Peters exit fra vejen. Placering er meldt ud på hjemmesiden, så man ikke behøver 

kunne det udenad. Lån af maskiner koster indtil videre stadigt 30 kr., der afregnes gennem boxen 

på et nummer, der meldes ud, så snart den nye kasserer er på plads. De, der har grej stående, er 

også ansvarlige for dets vedligehold. Peter B. har således skiftet knive og Kalle benzinslange på 

vertikalskæreren, så den nu slår knivskarpt.  

Tak til Annemette for pasning af blomsterkasser.  

Jubilæumsfest 

Vort 40-, nårh nej 41-års – jubilæumsfest i Lillians garage var så afgjort årets højdepunkt. Men 

forventningens glæde havde også fået et ekstra boost af coronaspøgelset. Tak til udvalget for et 

forbilledligt samarbejde, tak til jer alle for at møde talstærkt op og gøre det til en minderig og 

munter eftermiddag og aften og ikke mindst kæmpe tak til Lillian og Kim, der helt enestående 

lagde både et giga arbejde i klargøring af lokalet og tillige sørgede for et totalt rundhåndet 

køleskabs- og barmiljø. 

Som det fremgår af regnskabet, brugte vi ikke engang de 7.000 kr., der var sat af til dagen af 

fælleskassen, idet festen kun stod os i ca. 5.000 kr., når vi fraregner egenbetaling på i alt 3.300 kr.   



 

 

Container 

Begge årets containere har været godt fyldt, og vi har i årets løb haft lørdagssamling to steder, hos 

hhv. nr. 13 og nr. 5, hvor der begge gange har været fint stort fremmøde. Dejligt, at så mange 

bruger lejligheden til at ses og få en snak over en pølse og en øl eller vand. Det er guld værd for et 

foreningsmiljø, at man også orker sætte lidt tid af til fællesskabet.  

Sct. Hans 

Ved årets Sct. Hansfest var der tilmeldt 23, men der deltog 32, så vi sætter nok fristen til lidt 

tættere på den 23. juni i år! Der deltog 6 personer fra Bryggervej. Aftenen forløb som vanligt i god 

stemning ved veldækkede borde i haven i nr. 2. Stor tak til Annemette og Torben (2) for at lægge 

have til. Billeder kan ses på hjemmesiden.  

Vi gentager succesen den 23. juni i år. 

Til sidst skal der herfra lyde en stor tak til bestyrelsen for konstruktivt og muntert samarbejde i 

årets løb. Ikke mindst kæmpe tak til Lisbeth, der siden 1990 (sic!) omhyggeligt og 

samvittighedsfuldt har taget sig af arbejdet som kasserer. Det har været trygt og godt at have haft 

hende til at tage sig af ’klassekassen’. Også stor tak til Wagn, der siden 2010 har varetaget jobbet 

som revisor, men som nu også ønsker at fratræde grundet mange års tro tjeneste. 

 

Anne Merete Frederiksen 
formand 
23. maj 2022 

 

 

 

 


