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BESTYRELSENS BERETNING 2016 
 

Efter flere år med større opgaver som udskiftning af vandforsyningen, kloakering og 

etablering af nye rutiner i bestyrelsen, blev 2016 et mere normalt år.  På 

generalforsamlingen i maj blev Jan Rerup genvalgt som formand og Jan Fjeldgaard blev valgt 

ind som ny suppleant. Bestyrelsen har holdt fire møder og derudover mødtes uformelt, når 

der har været behov for det. 

 

                                                                 Vejene 

På grund af tørke og på grund af 2 nybyggerier fik vi ikke lagt grus på vejene i forsommeren. 

Gruset blev derfor først udlagt i efteråret. Det giver os imidlertid mulighed for at se, hvordan 

vinterens slid påvirker vejene, og samtidig vil vi vurdere, om støvplagen i de tørre måneder 

måske kan være mindre, idet gruset er blevet mere fastkørt, når det er lagt på i efteråret. 

På grund af endnu et skybrud i foråret 16 fik vi udlagt nøddesten i de render, som vandet 

skabte. De nye render blev fyldt op på baggrund af positive erfaringer med de nøddesten 

som blev udlagt året før. 

 

Haveaffald 

Haveaffaldet blev som tidligere afhentet efter påsken og efter efterårsferien. Vi fik imidlertid 

en ekstra regning fra vognmanden på afhentning af store rødder, Ligesom vognmanden 

havde brugt ekstra tid på at grabbe blade som ikke var kommet i sække. Vi skal derfor 

indskærpe følgende: 

Blade skal i papirsække og rødder eller grene, som er over 10 cm i diameter skal man selv 
bortskaffe. 
 

Parkering 

Helsingør kommune har fortsat ikke fundet sine ben i spørgsmålet om, hvor man må 

parkere. Så indtil videre bliver skiltene ved indkørslerne til Birkekrogen og Solkrogen 

stående. Vi må afvente at kommunen tager en endelig beslutning. 
 

 

Kommunikation 

Bestyrelsen har udsendt 6 nyhedsbreve i årets løb, inklusive indkaldelse til og referat af 
generalforsamlingen. Vi kan se, at nyhedsbrevene og hjemmesiden bliver brugt, blandt 
andet til at meddele flytninger og nye telefonnumre mm. Kontaktlisten bliver løbende 

http://www.birke-solkrogen.dk/


opdateret og udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Husk at meddele, 
hvis der er ændringer! 
 
 

Økonomi 
Sidste år opkrævede vi kun kr. 50 per ejer i kontingent. Vores kassebeholdning var blevet 

rigelig stor. Nu er den igen nede på cirka to års kontingentindbetalinger. Derfor blev der her i 

foråret 2017 igen opkrævet de normale kr. 600. 

Kassereren har fået de sidste justeringer på plads i forbindelse med bank og NETS 

betalingsservice. 

 

 
Vi vil slutte med at takke for de mange positive reaktioner, vi i bestyrelsen har modtaget på 
det, vi går og laver. Vi er indstillet på at fortsætte i det omfang, medlemmerne vil lade os 
gøre det. 
 
 
God sommer!  
Bestyrelsen 
 


