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Bestyrelsens beretning for 2012.
2012 blev et stille år for Rygetholms bestyrelse - efter den megen aktivitet i 2011.
Der blev afholdt 3 bestyrelsesmøder på skift hos bestyrelsesmedlemmerne
Hovedaktiviteterne har i det forgangne år været:
•

Opfølgning på generalforsamlingens pålæg om igen at opfordre til at få styr på
hækkene og på at medlemmerne tager hensyn ved brug af støjende haveredskaber

•

Kontakt til tennisklubben og til kommunens gartnerafdeling vedrørende vedligeholdelse
af tennisbanerne ved Søndersø skolen. Begge parter mener at det er den anden, der
skal tage sig af sagen, så der er vist ikke sket noget.

•

Mange kontakter fra medlemmer vedrørende rottebekæmpelse – vi henviser fortsat til
kommunens skadedyrsbekæmper, der gerne kommer forbi og lægger gift ud og
checker om der skulle være utætheder i kloaker. Erfaringsmæssigt dukker de hurtigt
op – i løbet af et par dage.

•

Der er fortsat mange indbrud og indbrudsforsøg i vores område – og vi opfordrer igen
til at man taler med sin nabo, tilmelder sig Politiets sms-service og det
krimininalpræventive råds nye nabohjælp-initiativ . www.nabohjælp.dk. Ligesom JeanMarc fra bestyrelsen fortsat gerne kigger forbi med gode råd.

•

Nedsættelse af festudvalg frem imod foreningens jubilæum til næste år

•

Vedrørende trafiksituationen synes vi generelt, at der har været en forbedring.
Kommunen vil stadig ikke godkende hastighedsdæmpende foranstaltninger – så det
lader til, at vi må nøjes med fortsat at appellere til medlemmerne om at køre
ordentligt.

•

Med hensyn til kommunens forsøg med slukning af gadebelysningen, lader det
heldigvis til at være ”gået i sin mor igen”

•

Endelig er bestyrelsen fortsat opmærksom på udviklingen omkring fjernvarme – og det
lader til, at der er en opblødning på vej i forhold til privates mulighed for at kunne
sluttes på nettet. Vi har i øjeblikket en kontakt hos Værløse Varmeværk, og så må vi
se hvad der sker.

Til slut vil vi opfordre til at medlemmerne kigger forbi foreningens hjemmeside engang
imellem – og vi forsøger at finde en form til indsamling af mailadresser, så bestyrelsen har
mulighed for at informere direkte, når der er behov for det. Opslag på lygtepælene virker dog
stadig – vi kan fortælle at ca. 35 medlemmer var forbi flishuggeren den 12. januar med
juletræet – og fik sig en sludder og træflis med hjem i trillebøren.
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