Formandens beretning 2021.
Bestyrelsen har pga. Covid-19 aflyst årets generalforsamling, der var planlagt til at blive afholdt d. 5. marts
2021. Af samme årsag har det også været begrænset med bestyrelsesmøder, men bestyrelsen har løbende
holdt kontakt via e-mail.
Alle, der har meldt sig til frivilligt arbejde i bestyrelsen og andre poster i foreningen, har givet tilsagn om at
fortsætte et år mere. Det skal I alle have stor tak for.
Året, der er gået, har i den grad stået i Coronaens tegn. Få dage efter generalforsamlingen d. 5. marts 2020
blev hele landet lukket ned. Foråret og vejret var dog med os, så dengang føltes det ikke så slemt som nu.
Dengang var vi heller ikke forberedte til det, der kom, hvilket måske var meget godt. Intet er så skidt, at det
ikke er godt for noget, og jeg har ved selvsyn konstateret, at børnene på i al fald Lyngtoften har lært
hinanden meget bedre at kende og fundet nye legekammerater. Det var midt i al det frygtelige, der skete
omkring os, hyggeligt at høre ungerne lege.
En del huse er blevet solgt i årets løb, og vi ønsker alle de nye beboere i Bredeparken velkommen. Vi
glæder os til at møde jer i 2022.
Nye skilte
I juni måned fik vi endelig udskiftet de enten ikkeeksisterende eller mere eller mindre ramponerede
”Legende børn” skilte med nye fine skilte. For arbejdet stod Ole, Bjarne og Ruth, der alle er ud over den
alder, hvor man har små børn. 1000 tak til alle tre for det flotte arbejde. Bestyrelsen kvitterede med en
vingave. Det har i den grad pyntet på vores indkørsler til vejene, og forhåbentlig har det også en virkning på
trafikken.
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Møde med borgmesteren
I september var et møde med borgmesteren, der mestendels omhandlede det nye affaldssystem med
mindst to, måske tre affaldsspande: 1) 4-kubespanden (som vi allerede har), 2) 2-kammer spand til
bioaffald og restaffald (får samme størrelse som den nuværende 4-kammer spand). Hertil kan man frit
vælge, om man vil have en beholder til pap. Denne beholder vil have samme størrelse, som de to øvrige
(det kunne måske være smart at dele med naboen). Som jeg har gjort opmærksom på før, så vil op til tre
affaldsspande fylde rigtigt meget på bagstierne. Tømning af alle affaldsbeholdere, vil ske hver 14. dag, så
derfor opfordres alle til at tage dem ind i haverne på egen grund, så de ikke fylder og ser grimme ud på
fællesarealerne. Dertil kommer, at de vil have nogle størrelser, der vil forhindre passage med større og
bredere ting som f.eks. en tvillingebarnevogn eller en trillebør.
Læs selv mere her: Nye affaldsordninger i 2021 | Lyngby-Taarbæk Forsyning (ltf.dk)
Vejvedligehold
Vi venter stadig på nyt fra kommunen desangående.
Markvandring
Bestyrelsen var på den årlige markvandring, og alt ser generelt pænt ud, MEN HUSK, at bagstierne skal
være passable, dette både for renovationen, men også for os selv. For at være sikre på, at
affaldsbeholderne bliver tømt, skal bagstierne være frie 0,5 m på hver side af flisegangens midte op til 2 m
højde.
Klipning af træer og buske gælder også ud til fortovet og vær opmærksom på, at gadelygterne ikke vokser
til, så de ikke lyser ordentlig op, når det bliver mørkere igen.
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Vedtægtsændringer
Bestyrelsen har arbejdet med nye vedtægter med det formål at gøre dem mere tidssvarende.
Vedtægtsændringerne vil blive taget op på generalforsamlingen i 2022. De vil naturligvis blive sendt ud til
alle til orientering inden da.
Etablering af Låge på bagstien, Bygtoften lige numre.
Den på sidste års generalforsamling adviserede låge på bagstien ud mod den offentlige bagsti ved Cap Over
er nu etableret. Den blev sat op i stedet for det ødelagte hegn bag Bygtoften nr. 10-14, som bestyrelsen
fjernede for snart mange år siden. Resultatet er ikke bare pænt, men det mindsker også den uønskede
trafik.

Nye huse på Bygtoften
Byggeriet af de nye huse på Bygtoften er nu påbegyndt. Heldigvis har kommunen arbejdet på en tilpasning i
forhold til de eksisterende huse, men bestyrelsen har også måtte sande, at vores indsigelser til kommunens
høring på alle måder var overflødigt, da kommunen ikke har taget så meget som et komma til sig. Ej heller
en tinglysning af medlemskab af foreningen, hvilket er ekstra væsentligt nu, da vi selv står for vedligehold
af vejene. Når den tid kommer, vil bestyrelsen naturligvis tage en venlig kontakt med de nye beboere i håb
om, at de vil tegne et medlemskab i foreningen.
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