
 

 

Årsberetning for året 2014/2015 

Fastelavn 

Traditionen tro afholdte vi i vores fastelavnsfest på det nye sted, og på det nye tidspunkt. Igen i år var fremmødet 

stort. Det var dejligt at se at vores arrangement stadig er en stor succes og har et dejligt fremmøde. Tak for I bakker 

op om det! 

Deltagerne kunne nyde en rigtig dejlig dag, lidt kold i år, men vi nød at se børnene i deres flotte udklædninger og deres 

ivrige kamp for at lave tønderne om til pindebrænde.  

Efter ”kampen”, blev der drukket varm kakao og spist fastelavnsboller, og de voksne kunne ligeledes varme halsen med 

en lille ”skarp”. Slutteligt blev der som sædvane uddelt præmier til katte konger og dronninger og slikposer til børnene.  

Tak til de af jer der kom forbi og hjalp med opstilling og oprydning, og ligeledes en stort tak til John og Karen for udlån 

af carport, vi glæder os til næste år! 

  

Grundejerforeningen generelt 

Foreningens økonomi er god. Vi fik et pænt overskud fra vores frasalg af vandværket. Pengene har vi låst, da vi ikke 

har nogen forestående investeringer. Renten er ikke så høj, men dog bedre end bare at have dem på bankkontoen. 

Der er ved dette års Generalforsamling 9 medlemmer der bidrager lidt mere til overskuddet, idet de ikke har betalt 

det årlige kontingent på 150,- kr. Lidt fjollet når der med 2 gange rykkergebyrer, bliver lagt 250,- kr. oveni! og 

efterfølgende vil overgå til inkasso, ved fortsat manglende betaling (Og så kan 150,- kr. hurtigt blive til et par tusinde).  

Dog er der 1 af vores medlemmer, som ellers altid har været på listen over dårlige betalere, men som i år har betalt til 

tiden. JUHU! Der er håb for de andre!  

 

Nye Grundejere 

Vi har haft en del udskiftninger i vores forening i år, så Bestyrelsen vil her gerne benytte lejligheden til at byde vores 

nye medlemmer, velkommen i vores lille forening.  

 

www.Smorumvang.dk 

Bestyrelsen har brugt det sidste år på at udvikle vores hjemmeside, både til medlemmernes og til bestyrelsen fordel. 

Der er kommet mulighed for modtagelse af nyhedsbrev, som medlemmer kan tilmelde sig og den vej få information fra 

Grundejerforeningen og ligeledes er der mulighed for medlemmerne kan henvende sig til bestyrelsen. 

Har I nogen ønsker eller gode ideer til indhold eller funktioner, så Lad os få dem af vide, så vi kan gøre hjemmesiden til 

godt samlingspunkt i foreningen 

 

HUSK:  

For at undgå indbrud i vores forening er der nogle enkle råd: Hold øje med din nabo, så holder han også øje med dig.  

Hils på hinanden, det holder uinviterede elementer på afstand. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Thomas Rose Lund Pedersen 


