Gilleleje den 22. februar 2016
Formandsberetning for året 2015

Vejdagen
Den årlige vejdag (i år den 31. maj), var årets vigtigste aktivitet. Ligesom de seneste år havde vi
truffet aftale om maskinhjælp, og det lettede som vanligt arbejdet ganske betydeligt. Særligt
vejhøvlen virker godt og laver den smukkeste højryggede tværprofil på vejen, så vandet kan løbe af
og ud i rabatten.
Stien mellem udsigtshøjen og Hybenbakken fik også et par skovlfulde grus hist og pist. Og alt det
grønne, som truer med at lukke selv samme sti, fik sig årets studsning.
Vi har stadig nogle få sække calciumchlorid, støvdæmpende middel tilbage. De står hos Michael
hvor man er velkommen til at hente en sæk efter behov.
Grønne områder
De problemer med manglende udsigt fra Gilbjergstien som ellers hvert år plager os - og i
særdeleshed Brøns - har vi været ganske forskånet for i årets løb. Bestyrelsen vil gerne tro at denne
gode udvikling skyldes vore klager til kommunen de foregående år, men vi er ikke helt sikre på, der
er en årsagssammenhæng mellem vore klagebreve og så det forhold, at kommunen har holdt den
grønne opvækst på skråningen nord for Gilbjergstien effektivt nede i 2015.
Økonomi
De seneste år har vi haft så god en økonomi i foreningen, at vi har haft mulighed for at sætte
kontingemntet ned til halvdelen de senere år. Situationen er den samme i 2015 og derfor vil vi fra
bestyrelsens side foreslå, at vi fastholder det halve kontingent endnu et år. Men det det vil vi
fortælle mere om under dagsordenens næste punkt om økonomi.
Grillaften på stranden
En af de sidste lørdage i august havde bestyrelsens arrangementskomite kaldt sammen til
fællesspisning på stranden. Det viste sig at blive ganske vellykket, ikke kun fordi vejret var med os,
men også i kraft af de behagelige mennesker, der deltog. Ud over at stille grillen an tog Erik også
nogle stemningsfulde fotos. Et af dem kan beundres på vor hjemmeside - www.ansbo.dk - og heraf
fremgår, at vi var 12-14 mennesker til spisningen. Bestyrelsen har fået mange positive
tilbagemeldinger og ønsker om gentagelse.
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Der har været et par indbrud på vejen i årets løb. Heldigvis er der kun stjålet relativt lidt og
heldigvis er ingen kommet noget til.
Episoderne har givet bestyrelsen anledning til at undersøge hvad "Nabohjælp" egentlig går ud på.
Resultatet af denne undersøgelse vil Bente K. få lejlighed til at foklare under et senere punkt.
CVR-nummer
Årets mest epokegørende nyhed kommer her: Foreningen har fået et CVR-nummer (det er et
nummer alle virksomheder skal have. Det svarer til menneskers cpr-nummer). Det var Gribskov
Kommune, der gennem flere breve og et par opringninger, pressede på, for at vi skulle få et CVRnummer. Hovedargumentet for at vi skulle tilmeldes CVR-registeret var et brev med en slet skjult
trussel om uoverskuelige følger, hvis vi ikke tilmeldte os CVR-registeret. Gribskov Kommune
skrev:
"Vi skriver til jer for, at meddele, at Gribskov Kommune nu ikke længere vil benytte
sig af jeres mailadresser til at komme i kontakt med jer.
Fremover vil kommunikationen udelukkende ske via jeres CVR nr."
Alle katastrofer er afværget. Vi har fået et langt CVR-nummer - og bestyrelsen ved stadig ikke
rigtigt, hvad vi skal med det.

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har holdt to formelle bestyrelsesmøder i årets løb. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for
nogle både hyggelige og konstruktive møder.

Eske Wohlfahrt
formand
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