
Bestyrelsens beretning. 

2021 har været præget af Coronarestriktioner, hvorfor generalforsamlingen måtte udsættes. Nu skri-

ver 2022. Coronaen er der stadigvæk, men ikke en forhindring for vores virke. 

Så velkommen og tak fordi I vælger at bruge et par timer af jeres fritid med at afvikle Generalforsam-

lingen 2021. 

Nye tider med mere nedbør har sat fokus på Drejens boligbys anlæg. På Samsøvej deltog Drejens Bo-

ligby med en del af betalingen for at anlægge en faskine og en vold, som vil dræne vandet, så over-

svømmelser undgås i fremtiden. I samme omgang blev vandproblemerne mellem Hesselø- og Hindø-

vænget forbedret. Problemer med at aflede overfladevand er en prioriteret opgave, når nye problemer 

opstår. 

Bestyrelsen har også iværksat arbejdet med forstærkninger af udkørslernes græsrabat, så rabatten 

ikke køres op i forbindelse med trafikken. 

I de kommende år skal bestyrelsen til at vurdere, hvor lang tid der skal gå, inden vi begynder at forny 

slidlaget på vores veje og stier.  Specielt den vej, som bybussen benytter, Farøvej, skal kommunen 

være med til at finansiere vedligeholdelsen af. Bestyrelsen skal i år i dialog med kommunen for at få 

dem til at betale deres del af regningen.  

Bestyrelsen vil også i dialog med kommunen om en løsning, der kan afhjælpe det trafikpres, som op-

står om morgenen på Drejensvej. 

Bestyrelsen har behandlet flere ejerhenvendelser gennem året, som primært er hjemlet i hegnsloven. 

Bestyrelsen arbejder på at reducere omkostningerne til pasning af fællederne. Vi har ledt efter en 

virksomhed, der laver Warp til heste. Vi får nok ikke en indtægt ud af det, men vi håber på at vi kan 

nøjes med at betale et signifikant lavere beløb. I skrivende stund har vi fundet en stald EF, der frem-

over vil slå fællederne 2 gange årligt og opsamle græsset. De henstiller til, at der i den forbindelse 

ikke smides affald, og at hundes efterladenskaber samles op i perioden, hvor græsset er slået, til det 

er fjernet fra fælleden. 

Jeg har, som den nye formand skulle sætte mig ind i de vedligeholdelsesplaner, der er udarbejdet af 

den tidligere bestyrelse.  

Bestyrelsen er opsat på at kigge på, om der kan opnås yderligere besparelser.  

Dådyrhændelserne. Har blev bestyrelsen ikke underrettet om den første afskydning, og det var pres-

sen, som orienterede undertegnede om den følgende afskydning. Jeg er klar over, at nogle beboere 

blev chokeret over hændelserne, og jeg har efterfølgende fået meddelt, at fodboldmålene fjernes. 

Da ikke en eneste af gældende love er overholdt, og hændelserne er blevet politianmeldt af forman-

den. 

Det er blevet indskærpet overfor Dyrenes beskyttelse af Loven efter § 29 b i lov om jagt og vildtfor-

valtning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 57 af 11. februar 1983, skal overholdes, og at en fra bestyrelsen 

fremefter skal kontaktes før der afskydes dyr. 

Jægere har henvendt sig til foreningen om, det var muligt at lave vildtpleje på området. Da aftalen 

kom, var det med jagt i området, hvorfor bestyrelsen afviste dette. 


