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Velkommen til den årlige generalforsamling. Vi skriver nu 2014 og vi har som foreningen 
efterhånden en række år på bagen. Der har været frustrerende år imellem, hvor der ikke 
er sket meget i det store spil, men 2013 har virkelig ikke været iblandt disse. Der er rigtig 
mange brikker i puslespillet, som er faldet på plads, selvom det har holdt hårdt ind 
imellem.

Bestyrelsen har haft mange jern i ilden og må siges at have haft et særdeles travlt år.
Vi startede med at Brian måtte udtræde af bestyrelsen pga. arbejdspres og suppleant, 
Alan, blev indkaldt og har leveret et rigtig godt stykke arbejde.

I det forgangne år har vi kæmpet en hård og smertefuld kamp med den "Digitale 
Tinglysning", som har vist sig ikke at være så digital, hvilket endte med at betyde at det 
har taget over 10 måneder at få det endelige skøde på Bæverens nye fællesområder på 
plads. Men nu er det på plads. Samtidig har vi fået gennemført en reetablering af 
området, som vi bebudede sidste år og i samme ombæring fået igangsat driften af 
områderne, så de nu bliver vedligeholdt. Vi har landet en fordelagtig aftale, som også har 
betydet lidt ekstra luft i budgettet. Kvaliteten af arbejdet har vi alle været godt tilfreds 
med og vi har et velfungerende samarbejde med leverandøren, som vi håber at have i 
mange år endnu.

De fleste har nok også lagt mærke til at der er blevet opstillet fodboldmål og der går 
sikkert en forældre eller to rundt med skader som følge deraf. Vi er naturligvis glade fra 
bestyrelsens side for at se at tingene er blevet taget i brug og passet godt på. Det 
lykkedes også på falderebet af året at få etableret den meget omtalte legeplads og jeg 
synes at resultatet taler for sig selv, som mange af jer også har kommenteret. Vi er glade 
for de mange positive tilbagemeldinger på det store arbejde der har ligget bag.
Vi forventer at afholde en formel indvielse af legepladsen i år og invitere de sponsorer, 
som har hjulpet til med at få det økonomiske til at hænge sammen. Lad mig i den 
forbindelse takke både Sparekassen Himmerland/Jutlander Bank og Nordeafonden for at 
bidrage til at børnene i Støvring Ådale nu har et sted at mødes og have det sjovt - og ind 
imellem en forælder eller to.
Der skal dog lyde en særlig tak til Tine Hansen fra nummer 4, som har ydet en 
ubeskrivelig indsats for at afsøge hele det danske fondsmarked i søgen på økonomisk 
støtte til legepladsen. Det er fantastisk når et medlem yder den straks ekstraordinær 
indsats overfor foreningen og vi vil i bestyrelsen benytte lejligheden til at give en stor tak 
for det enorme arbejde Tine har leveret.

Udover legeplads har vi - i samarbejde med institutionerne - fået etableret en oplyst 
gennemgang til tog-stationen fra den østlige side, så man lettere kan komme ned i byen. 
For at gøre det stykket færdig har vi overtalt Rejsekortet til at opstille standere på den 
østlige side, så man slipper for at skulle fare henover broen hver gang.

Det nåede også at blive tæt på 2014 før der blev etableret fiber på Bæveren, men 
HEF/Bredbånd Nord overholdt deres løfte med det sidste af neglene og der skal lyde en 
tak til de der har været med til at få skaffet de digitale muligheder ud til området.
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke arrangørerne af den årlige gadefest. Man 
fristes næsten til at tro at størstedelen af diverse vejrguderne har bopæl på Bæveren for 
bedre vejr på en gadefest skal man lede længe efter. Det var et rigtig godt arrangement 



for både voksne og børn og vi håber at der er nogen der vil samle faklen op og bære den 
videre i år.

Det er fantastisk at se tilbage på hvad der er nået i 2013. Området er stort set blevet 
færdigt og der er få udeståender tilbage.
Vi forventer at arrangere nogle borde og bænke, som planlagt, i 2014, samt udplante en 
række frugtbuske, så børnene har noget at "gå på rov i". Derudover skal legepladsarealet 
lige reetableres efter opsætningen af legepladsen.
Men det er ikke kun på vore tre veje at der sker noget. Bæveren fortsætter med at vokse 
og konstaterer at Bæveren 3 er kommet på landkortet. Vi byder vores nye naboer 
velkommen og ser frem til et godt samarbejde i området.

For Bæveren har det været et godt år og vi håber på at i alle vil gøre gavn af de nye 
fællesarealer i år og årene der kommer. Der skal også lyde en stor tak til kommunen for et
godt samarbejde, samt en tak for vore samarbejdspartnere - især Henrik Winther, Nils 
Bløcher & Arne Lykkegaard. Sammen har vi fået lagt grundstenene til et fantastisk 
område. Rammer er nu tilstede og det er en af årsagerne til at dette bliver min sidste 
beretning som formand. Det har været nogle gode og travle år i bestyrelsen og været en 
ære at være formand i en så velfungerende forening. Der skal dog nye kræfter til. 
Personerne i bestyrelsen har ydet en fantastisk indsats igennem alle de år jeg har været 
formand og jeg overlader uden bekymringer fremtiden hos dem. Medlemmerne er i 
virkelig gode hænder.

Med disse ord slutter jeg beretningen for 2013 og ser frem til et 2014, som bliver det 
første år hvor vi alle kan nyde godt af vores fællesarealer og ser frem til at vi kan møde 
hinanden i disse nye rammer.
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