G/F VINGETOFTEN 2014

Beretningen om årets gang 2014
1. Bestyrelsens arbejde:
- 6 møder, 2 runderinger, fastelavn, generalforsamling
- Ny konstituering i juli efter næstformandens alt for tidlige bortgang.
- I forbindelse med ”kloaksagen” har vi haft møder med kommunen og Hofor.
- Vi har sagt velkommen til nye ejere i nr. 38 - 46 - 82 - 84 - 112 - 148 - 154 og 194.
- Kontingentbetaling kommer stort set til tiden, kun enkelte må rykkes.
2. Retningslinjer, deklaration og Lokalplan:
- HUSK at overholde retningslinjer og de tinglyste servitutter på ejendommen.
3. Legepladser:
- Der har kun været mindre vedligeholdelse.
4. Fællesarealer:
- Det er tilladt at fjerne affald og hundelorte på arealerne.
- John Dupont har passet de grønne arealer og fortsætter i 2015.
4a. Kloak:
- I juli fik vi spulet og tv-inspiceret kloakkerne. Der blev observeret flere fejl, men overordnet er den
foreløbige tilbagemelding fra Hofor, at ledningerne er i en tilstand som kan forventes af anlæg af denne
alder, bortset fra en gasledning, der var skudt igennem en regnvandsledning. Grundejerforeningen har
rekvireret omlægning af gasledning og reparation af kloak – arbejdet blev afsluttet i dec. 2014.
5. Kabel - TV:
- Prisen stiger også i 2015 med ca. 5%.
6. Hjemmesiden:
- www.vingetoften.dk afløste den gamle som meddelt i juli 2014.
7. Fastelavn:
- Der var god tilslutning til den gamle tradition. Efter tøndeslagning og kåringer af konger og dronninger
samt bedste udklædning, var der traktement. Til alle tilmeldte børn var der slikposer.
8. Sammenfatning:
- Året har været præget af bestræbelserne med at få kloakkerne overdraget til Hofor. Vi håber på en endelig
overdragelsesforretning i 2015. Indtil vi har en endelig aftale om dato for overtagelse og vished om evt.
ekstra omkostninger, vil vi begrænse øvrige udgifter - f.eks. kun mindre fornyelser af beplantningen på
fællesarealerne.
- Endelig vil bestyrelsen takke alle der bidrager til, at det er attraktivt at bo i vores område.

HUSK! Kontingent skal betales senest 5. marts og 5. september

