Formandens Beretning for 2020
Som sidste år får i også formandens beretning for 2020 på forhånd da Generalforsamlingen igen
er ramt af Corona restriktioner. Når regeringen igen tillader os at mødes får i en ny dato for afholdelse af
generalforsamlingen. ( vi håber på snart ).
Ud over Corona har vi haft lidt at se til selv om vi ikke har haft møder som vi plejer.
Men der kan nævnes :
Lysanlægget vi skulle overtage er kommunen stadig ikke klar med , Seas mangler at give os en gennemgang
af alle vores lygtepæle og melde dem ok , de mangler også at lave selve tilslutningen.
Derfor er det også dem der skal vedligeholde alle lygtepælene indtil det er overdraget helt , der er rykket
flere gange hos Frederikssund Kommune , så måske hvem ved ,det kan blive i 2021. !
På sidste generalforsamling blev der nævnt en lygtepæl med Tape på ,men det er Snogedams egen.!
Der er også rykket for en overdragelse af området ved nr 47-63 fra Leif Tulberg .
Området mangler at få den sidste Asfalt på plads samt en sti indtil den nye sti i østskoven, som der er lagt
op til at der skal stemmes om på denne generalforsamling. Der er monteret lys på deres vej ,det blev der i
august 2020. Desværre har det så også betydet at der ikke er ryddet sne og saltet , vi har haft
Parcelhusejernes landsforening med på det juridiske af flere omgange for ikke at gøre/lave noget forkert.
Leif Tulberg har nu fået en aftale i stand med et firma der laver dette inden udgangen af April 2021
Her efter kan en endelig overdragelse finde sted med de godkendelser og tinglysning der skal til.
Vi har for 2021 igen valgt at bruge Gartneren Erland til at udføre vedligeholdelse af vores område
som omhandler ,veje, fortove, stier og grønne arealer samt tømning af de 2 affaldsbøtter.
Vi tager stadig et tjek på priser senest hos PO Anlæg i 2020. ( ca kr 10000,00 over Erland )
Tilbud er hentet hos Tåstrup Kloak service til rensning af vore kloakker når de sidste kantsten er rettet
så alt grus også er fejet væk. ( dette forventes kun gjort hvert ca 8-10 år )
Der er hvert år et tjek af vores legepladser .( lovpligtigt ) her var der kun få ting at bemærke, der vil blive
lavet så snart som muligt.
Der er ligeledes indhemtet tilbud på den sti der skal gå i gennem østskoven . ( som aftalt i 2020 )
1 på selve stien - lavet magen til dem vi har i forvejen
2 på lys til stien - også magen til dam der er i forvejen
Disse gennem gåes under forslag til generalforsamlingen,

Der bestilt flytning af målene til en mere lige placering på græs arealet , som skulle have været
Udført !
Der er opsat gadespejl nede ved nr 16-18 som vedtaget på generalforsamlingen sidste år.
Dette har mange kommenteret som et godt forslag , specielt af dem der bor der. Nu er biler og cyklister
Mere synlige.

Der har været nogle sager med biler/varebiler/campingvogne ulovligt parkeret. Dette er ikke så heldigt
I forbindelse med forskellige former for udrykningskøretøjer der så ikke kommer frem så hurtigt som der
kan være behov for.
Der er blevet givet nogle få gravetilladelser og i denne forbindelse var det lige før der var en hæk der måtte
lade livet pga forkert placering. Alle hække skal være plantet 30 cm inde på egen grund , i dette tilfælde
kunne det klares med en kraftig klipning.! Dette er ejerens ansvar at den er plantet rigtigt og klippet i skel.

Der skal også lyde en tak til bestyrelsen for deres fine arbejde i året der gået – tak for godt samarbejde. ☺
Og tak til dem der hjælper med at oplyse om forskellige ting, samt Tak til Peter fra nr 15L der skifter
Pærerne på de grønne fælles arealer.
Og er der flere der har lyst til at arbejde i bestyrelsen ser vi gerne der melder sig nogle kandidater
Måske Caper som meldte sig suppleant i 2020 ?
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