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Årsberetning 2020
Grundejerforeningen Anderuplunden
Igen i år, måtte vi udskyde vores generalforsamling, pga. Corona.
Det positive er så, at vi har mulighed for at holde det i vores eget område og endda udenfor, hvis vejret
tillader. Det har også været svært at holde bestyrelsesmøder fysisk, men et par stykker har vi holdt.
Kommunikationen har så ellers forgået via Messenger i vores egen gruppe, og der har vi taget de fleste
beslutninger, inden for det sidste år.
Og hvad har vi så fået lavet siden sidste generalforsamling? En ny legeplads, ved den nye afdeling,
som jeg hører, bliver brugt flittigt. Vi har fået ryddet lidt op i buske og træer, som var blevet for
sammengroet og for store. Plantet nye træer og fået lavet en ekstra p-plads her ved den gamle del.
Der blev snakket om flere oprydningsprojekter, men vi skal også have økonomien til at hænge
sammen.
Sidste år til generalforsamlingen, blev der lavet et festudvalg. Deres arrangementer blev desværre
aflyst af denne her Corona. Håber dog vi kan oprette et nyt festudvalg, som vil få lidt mere held til at
lave et eller to arrangementer.
Dette er min sidste beretning til en generalforsamling. Jeg har valgt at trække mig tilbage og komme i
gang med nye udfordringer. Men det har været spændende og interessant at være en del af bestyrelsen
i alle disse år, jeg har været medlem og jeg vil gerne takke alle dem som har været en del af det og
dem som er det nu. Jeg smider nu ikke bare håndklædet i ringen, som sådan? Jeg har lovet at være en
slags konsulent for den nye bestyrelse, hvis der skulle være brug for det. Vigtigt er det dog at påpege,
at det ikke vil være mig der træffer beslutningerne, men bestyrelsen.
Tak for masser af gode og hyggelige stunder og jeg vil nu savne alle de kager vi får budt, til de diverse
møder ;-)
Hermed sender jeg beretningen videre til debat.
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