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Beretning fra Bestyrelsen

Kære medlemmer

Det er nu ved at være næsten et halvt år siden at vi havde vores første generalforsamling og vi har i 
den sammenhæng valgt i bestyrelsen at vi vil fortælle lidt mere om hvad vi har arbejdet med i den 
periode. Der har ikke været så meget udmelding og hjemmesidens udvikling har været gået lidt i 
stå, men det er noget vi vil ændre fremover, så kig forbi www.gfbaeveren.dk i den nærmeste 
fremtid. Dette betyder dog ikke at der ikke er sket en masse. Foreningen er per dags dato oppe på 46 
medlemmer, hvoraf næsten alle pt. har betalt kontingent. Vi har brugt en masse energi på det kedelig 
erhverv at indsamle kontingent, som må siges ikke at være en let opgave, desværre. Det har kostet 
mange timers arbejde for folkene i bestyrelsen og vi håber virkelig at det bliver lettere med tiden.

Det projekt vi har brugt mest energi på har været det at få et godt område hvor vi kan lave 
fællesareal til kommende gadefester og legeplads. Vi har vurderet at det er vigtigt for området at 
have et sted hvor vi voksne, samt vores børn kan mødes og lære hinanden at kende. Desværre har 
kommunen ikke givet os de bedste forudsætninger for dette i og med at de fællesarealer vi har fået 
leveret med vores udstykning har været usammenhængende, for små og dårligt placeret. Samtidig 
ligger de usammenhængende fællesarealer meget tæt på folks huse, som derved vil betyde at 
eventuel støj fra en legeplads vil komme til at gå ud over et eller flere af vores medlemmer. 
Konklusionen for bestyrelsen var derfor at vi må søge kommunen efter bedre arealer vi kan benytte 
og det er dette vi har arbejdet hårdt hen imod. Det er blevet lagt rigtig megen tid fra vores side i at 
gennemtænke og diskutere de muligheder vi havde, samt efterfølgende at gennemarbejde et oplæg 
til kommunen. Det endelige oplæg er vedhæftet, så i kan se hvad vi har anmodet om. Udover 
fællesarealet tager oplægget også debatten omkring sammenhæng i sti-systemerne, som bliver 
vigtigt når nu det nye område, Grævlingen, bliver bebygget. 

Resultatet på oplægget var et konstruktivt møde med kommunen, der viste at kommunen havde 
forståelse for vores problematik, men desværre også at det pt. ikke er kommunen der har råderet 
over området. De er pt. igang med at finde ud af hvor stor en del af området der kommer til at 
tilfalde Rebild Forsyning, der står for overløbssøen og hvor meget der kommer til at tilfalde 
kommunen. Det er af den sidstnævnte del at vi eventuelt vil kunne få lov til at overtage det stykke 
vi har anmodet om. Afklaringen på denne del sker først omkring årsskiftet, så vi må desværre 
væbne os med tålmodighed indtil dette er overstået med at se om der kan blive et brugbart areal til 
os.

Dette skal dog ikke hindre os i at gå videre med ideen og vi vil derfor gerne opfordre jer, 
medlemmer, til at give os feedback på hvad i ønsker at området skal benyttes til – skulle vi få det.  I 
kan sende det i en email til bestyrelsen@gfbaeveren.dk. Det er også denne mail i kan benytte hvis i 
gerne vil i kontakt med bestyrelsen omkring et eller andet emne og ikke lige har modet til at kigge 
forbi. Jeres feedback vil vi så bruge til at lave en række oplæg, som der så vil kunne stemmes om til 
næste generalforsamling, hvor vi gerne skulle vide om vi har fået et fællesareal.

Vi håber derfor på at få en masse konstruktiv feedback og brugbare ideer, så vi har noget at arbejde 
med og kan fremlægge for jer om et halvt års tid. Skulle der ske noget interessant i sagen inden da 
vil vi naturligvis informere jer om dette.

Venlig Hilsen
Bestyrelsen
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