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Det har været et forholdsvis stille og roligt år her i Anderuplunden. Vi i bestyrelsen, har valgt 

kun at tage få beslutninger for at få økonomien lidt op efter flere tidligere investeringer. Dog 

er der blevet foretaget et par forbedringer. Det store egetræ ved indkørslen til Anderuplunden 

er blevet beskåret. Det var blevet for voldsomt, og var til gene i haven der grænser op til 

træet. Personligt synes jeg, det er blevet virkelig flot. Vejen i ny afdeling trængte også til 

vedligeholdelse. Der havde efterhånden udviklet sig ret store huller. Derfor gik kampen ind 

for, at finde et firma der ville påtage sig opgaven til en rimelig pris. Det skulle vise sig at være 

en udfordring. De få firmaer der laver asfaltarbejde, havde alle virkelig travlt. Det lykkedes 

dog at få et par tilbud. En ny asfaltering viste sig at være så dyr, at vi skulle tømme vores 

konto fuldstændigt - og mere til. Det havde vi ikke mod på, så vi valgte at få vejen lappet, til 

en meget billigere pris. Det er blevet rigtig fint, og det skulle nemt kunne holde fem-seks år. 

Det bliver derfor muligt at spare op til at få lavet vejen med ny asfaltering på et senere 

tidspunkt.  

Desværre blev covid 19 også en stopklods, da vi skulle holde sommerfest sidste år. Heldigvis 

ikke pga. restriktioner eller sygdom. Men fordi rigtig mange arrangementer blev rykket til 

senere på året. Heriblandt konfirmationer. Så den lørdag vi havde valgt til sommerfest, var 

blevet til den store konfimationsdag, og vi fik derfor meget få tilmeldinger. Vi valgte på den 

baggrund at aflyse festen. Det var utroligt ærgerligt, for det er, en af de få muligheder vi har 

for at styrke sammenholdet her i Anderuplunden. I år så det heldigvis langt bedre ud. Vi blev 

alle indbudt til brunch, og der var væsentligt flere tilmeldinger. Det blev en utrolig hyggelig 

dag, med mange gode samtaler og forhåbentligt nye venskaber. Stor tak til Jane som var 

medarrangør. Det gjorde du godt! Jeg håber, at der vil melde sig et festudvalg, som har lyst til 

at arrangere sommerfesten til næste år.  

Her til sidst vil jeg takke bestyrelsen og suppleanter for et godt år. Og en særlig tak til Søren 

som har valgt at træde ud af bestyrelsen efter mange år. Din deltagelse og hjælp har været 

uvurderlig. Jeg selv har også valgt at træde ud af bestyrelsen. Ikke fordi jeg er blevet træt at 

det, men fordi andre ting har brug for mit fokus. Det har været fantastisk at være med! Så tak 

for at jeg fik muligheden.  

 

Hermed giver jeg beretningen videre til debat. 
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