Vesterby 4. juni 2021

Formandens beretning 2021
Så er endnu et år ved at være gået i vores forening siden sidste generalforsamling.
Næste GF afholdes den 10. juni 2021 kl. 19.00 i AB’s fælleslokale, Rosenhegnet 2.
Indkaldelse er sendt på mail og uddelt.
Og hvilket usædvanligt år har det ikke været med flere Covid-19 bølger og de uheldige konsekvenser, det har
haft for os alle i mindre eller højere grad. Men, vigtigst af alt så håber jeg, at de fleste af os er lykkedes at
undgå smitte eller er kommet hurtigt ovenpå efter smitte. Med udbredelsen af vaccinationer ser vi frem til
mere lemplige forhold og bedre tider.
Herunder berettes et par af de ting, som bestyrelsen har haft oppe at vende på møderne i løbet af det
forgangne år, samt nogle af de ting vi arbejder med i øjeblikket.

Bestyrelsen:
Til almindelig orientering, ser bestyrelsen lige pt. således ud:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Ahsen
Thomas
Peter

(K2)
(K9)
(B1)

Revisor:

Vi har bedt Sanne (B2) om at udføre denne funktion

Thomas (K9) sidder samtidigt med i bestyrelsen i den store grundeejerforening som vores repræsentant.

Økonomi:
Generelt er økonomien i foreningen god.
Alle parceller har indbetalt for 2020 og 2021.
Der er heldigvis igen ikke sket de store ændringer ift. vores økonomi, og så snart Sanne (B2), som har
accepteret at tjekke regnskabet, er færdig med denne opgave, sendes det ud til alle.
Parkeringsforhold Torstorp:
Som nogen af jer har bemærket, så er der per 1. maj 2021 blevet indført parkeringskontrol (parkering kun
tilladt på afmærkede p-pladser) på GF Torstorps veje (omfatter ikke Kornelhegnet og Blommehegnet),
hvilket kontrolleres af parkeringsfirmaet UnoPark. I samme omfatning har de udvidet med flere
parkeringspladser. Generelt ser det ud til, at de har fået minimeret deres tidligere problem.
TAB Vesterby bestyrelsen har dog bedt om at få udvidet med yderligere parkeringspladser på deres eget
område og heldigvis ikke ved at inddrage grønne områder fra den store grundejerforening.
Vesterby Ejerlaug frygtede, at skærpet parkeringskontrol på andre områder kunne føre problemet over på
vores veje, men det har heldigvis ikke været tilfældet.

Den store grundejerforening:
Heller ikke så meget at berette herfra.
Jeg vil overlade det til Thomas (K9) at orientere om dette, såfremt dette bliver taget op til
generalforsamlingen.
Volden på Blommehegnet og Kornelhegnet ud imod Halland Boulevard trænger til beskæring. Beboerne
med parceller nærmest volden har afmærket den ønskede beskæring, og dette er kommunikeret videre til den
store grundejerforening.
Markvandringen for GFT finder sted 7. Juni, 2021, hvor de også vil besigtige voldene.
Se i øvrigt mere om GFT på hjemmesiden: http://gftorstorp.dk/
Glæder mig til at se så mange af jer som muligt til årets generalforsamling.
Husk venligst, af hensyn til os alle: !!!Negativ Covid-19 Coronapas påkræves for deltagelse!!!
Vel mødt.
Mvh.
Ahsen (K2)

