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Formandsberetning for året 2016

Personalia
To ældre beboere på Hybenbakken, Lizzie Scott Nielsen og Poul Christensen, er afgået ved døden
siden sidste generalforsamling - æret være deres minde.
Velkommen til en ny familie på Hybenbakken 12, Carina Jessen og Erik Rasmussen.
Vejdagen
Den årlige vejdag var søndag den 29. maj, og det var – sædvanen tro - årets vigtigste aktivitet.
Ligesom de seneste år havde vi truffet aftale om maskinhjælp, og det lettede som vanligt arbejdet
ganske betydeligt.
Udover at lappe huller er målet med vejdagen at sikre, at vejen har en konveks - opadbuet tværprofil, så regnvand så vidt muligt ledes ud i rabatten. Det er nemlig stående vand på vejen, der
er årsag til, at den bliver hullet.
Her i efteråret og vinteren har vejen - takket være den gode indsats på vejdagen i maj - klaret sig
rigtigt pænt, så det har kun været nødvendigt med en enkelt gang fyld i hullerne. Med lidt held
skulle den gerne holde til næste vejdag, hvor vi satser på maskinhjælp i lighed med de senere år.
Men der er også et andet mål med vejdagen, nemlig det sociale. Det er en god anledning til lige at
hilse på hinanden og vedligeholde det gode naboskab. Derfor sluttede vi i 2016 dagen med en let
arbejdsfrokost på stranden.
Et vigtigt arbejde på vejdagen er også klipning af fremvoksende buske, hække og træer på stien bag
om Benedikte og trappen ned mod stranden.
Tak til alle der bidrog til en festlig og arbejdsom vejdag.
Grønne områder
For god ordens skyld skal jeg minde om, at vi har andre fælles herligheder end vejen – nemlig både
stien med udsigtshøj og bænk - og stranden med frokostbord. Det med frokostbordet siger jeg med
forbehold, for det forlyder, at det er stået til søs i efteråret og forlist i storm i det sydlige Kattegat.

Fællesspisning på stranden
Mens vi endnu havde vort frokostbord på stranden arrangerede bestyrelsens særlige udvalg til
fremme af sociale begivenheder en vellykket frokost på stranden. Det var en lørdag sidst i august,
samme dag som der var kulturnat i Gilleleje.
Nabohjælp
Nogle har fået det lille program på computeren til at fungere, andre har bøvlet forgæves med det.
Nogle synes ordningen er god, andre er mere forbeholdne. Nabohjælp er i sagens natur en ordning
hvor vi hjælper hinanden og er afhængige af hinanden, men ordningen fungerer også selv om der er
enkelte der ikke er med. Bestyrelsen har ikke overblik over, hvem der deltager i ordningen, men vi
har tidligere opfordret medlemmerne til at melde sig til Nabohjælp og gør det hermed gerne igen.
Økonomi
Vi har på det seneste haft nogle gode år uden udgifter til advokater og truende retssager. Det bragte
i 2014 bestyrelsen til at foreslå generalforsamlingen en midlertidig nedsættelse af kontingentet til
det halve, nemlig 400 kr. til Vejfonden og 100 kr. til foreningen. Vi mener vi gjorde det rigtige, og
som regnskabet viser er egenkapitelen kun reduceret ganske lidt. Vi har stadig en forening med en
god økonomi.
Hjemmeside
Der er grund til at minde om foreningens hjemmeside www.ansbo.dk Det er her man kan læse
referater fra generalforsamlinger, se årsregnskaber, vedtægter – og en adresseliste på medlemmer.
Hvis I har ændringer til adresselisten, bedes I give besked, så vi er sikre på, at den hele tiden er
ajour.
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har holdt to bestyrelsesmøder i årets løb. Desuden har vi jævnligt mere uformelt drøftet
vejsituationen.
Tak til mine kolleger i bestyrelsen for nogle både hyggelige og konstruktive møder.
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