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Bestyrelsesarbejdet  i  år  har  generelt  bestået  i  at  udføre de vedligeholdelsesarbejder,  der  blev fremlagt  sidste år  på
generalforsamling.

Forårsvandring
Året startede med vores forårsvandring, hvor vi tilser, hvordan vinteren har påvirket vores område; specielt med fokus
på veje og fortov.

Vinteren var mild, og der har ikke været større skader, som kan tilskrives vinteren. 
Der  er  udskiftet  8  fliser,  og  på  vejsiden  er  der  lavet  asfaltreparation  ved  overkørslen  Søndermarken  113-135,  og
overkørslen  Søndermarken  43-79  er  efterfyldt  med  stenmel.  Der  er  ikke  lappet  revner  i  asfalten  i  år.  Vi  følger
udviklingen til næste år. Vores lokale entreprenør FHL Flemming har valgt at tage lønnet arbejde og lukke forretningen,
så vi har fundet en ny entreprenør.

På legepladsen  har  vi  haft  sikkerhedseftersyn.  Der  blev  fundet  et  antal  mindre  fejl,  der  er  udført  reparationer  og
sandkassen er efterfyldt med sand.

Grønne områder
På de grønne områder er der beskåret træer på stikvejene og langs stammevejen. Ved regnvandsbassin er græsrabatten 
blevet skrabet af, og der er gensået græs. Der blev kørt 18 t jord væk.

Langs Engdalsvej er udgåede buske blevet genplantet som aftalt på generalforsamling. Planterne er bevidst sat tæt for at
lukke af for ukrudt. Gartneren har meddelt, at der er smidt en del græs og haveaffald i plantebæltet, og planterne har 
svært ved at få fat, når det ligger og rådner. Vi vil opfordre til ikke at smide haveaffald i vores fælles plantebælte, men 
køre det på genbrugsstationen. 

Beskæring af de yderste rækker langs Engdalsvej vil finde sted efter løvfald, og der sigtes efter en klippehøjde på 1,8 m.
Al klippearbejde vil ske udefra, og de inderste rækker vil ikke blive berørt. Holdkjærgaard vil som sidste år stå for 
klipningen.

På det grønne område i Søndermarken er piletræer blevet beskåret efter ønske fra generalforsamlingen.

Skiltning med stikvejsnumre
Skiltningen langs stammevejen i Søndermarken med stikvejsnumre er efterhånden falmet så meget, at en udskiftning er 
nødvendig. Bestyrelsen har undersøgt priser og en udskiftning af skilte i hele Søndermarken vil koste i omegnen af 
8000 kr.

Rotter
Vi har endnu ikke hørt om rotteproblemer i vores område. Om efteråret efter høst og vinter ses rotter oftere, og vi 
opfordrer til ikke at fodre ”fugle”. Bestyrelsen har taget kontakt til kommunens rottebekæmpelse og fået at vide at 
rottebestanden er stigende over hele landet grundet de milde vintre. Vores område er ikke hårdere ramt end så mange 
andre steder. Vi har lagt links om rottebekæmpelse og fuglefodring på hjemmesiden. Skulle man se tegn på rotter, skal 
man henvende sig til kommunens rottebekæmpelse. Henvendelse og rottebekæmpelse er gratis (er betalt over 
ejendomsskatten). Vi opfordrer til at være opmærksom på problemet og gøre brug af den kommunale rottebekæmpelse.

Bestyrelsen.
Sidste år meddelte jeg bestyrelsen og generalforsamlingen, at jeg ikke ønskede at fortsætte som formand. Dette med 
henblik på at kunne køre en efterfølger godt ind i formandsopgaverne. Ved konstitueringen var det ikke muligt at finde 
en anden formand, så jeg indvilligede i at tage et år mere. Året igennem har jeg søgt at dele opgaverne med de andre 
bestyrelsesmedlemmer, så der nu er flere, der kender årets gang i bestyrelsesarbejdet.
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Jeg gik i sin tid ind i bestyrelsesarbejdet for at forbedre børnenes legeplads, samt for at sikre mere opsparing til vores 
vejfond. Legepladsen er etableret, og den årlige opsparing pr. husstand til vejfond er fordoblet, samtidig med at 
almindelig vedligehold af veje er flyttet til driften. 

Jeg har valgt ikke at genopstille denne gang. I stedet vil jeg bruge lidt mere tid på spejderarbejdet i Søften. Jeg har været
glad for at sidde i bestyrelsen, både som medlem og formand. Som tilflytter har det været en rigtig god måde at lære 
naboer og Søften at kende. Jeg kan sagtens overtales til at tage en tur til i bestyrelsen om nogle år.

Mit ønske til valg af ny bestyrelsesmedlemmer er at få en så bred repræsentation af beboerne i vores område som 
muligt, dvs. at vi både vælger kvinder og mænd ind, og at vi både har børnefamilier og pensionister repræsenteret. Som 
afgående formand har jeg kontaktet flere af jer og gjort reklame for bestyrelsesarbejdet. Jeg håber flere har lyst til være 
med i det frivillige arbejde i vores nærområde, det bliver ikke mere lokalt.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for deres arbejde i årets løb, og ikke mindst det gode humør, mange kager og god 
forplejning til møderne. 

Tak for det.

Søften 23/11-2017

Morten Thøgersen

Formand


