Beretning 2015-2016
Inden jeg går i gang med beretningen synes jeg vi skal mindes Jan Thøgersen,
der døde i januar 2016. Jan Thøgersen var fraflyttet Ternesøparken inden hans
død, men mens han boede her, var han et aktivt medlem af bestyrelsen. Jan var
et meget vellidt menneske, der gjorde et stort arbejde i Ternesøparken. Lad os
ære hans minde med 1 minuts stilhed.
Herefter vil jeg gå over til beretningen.

Ordinær generalforsamling d. 15. april 2015
Opsummering fra sidste generalforsamling. Denne forløb som vanligt. Regnskab og budget blev
godkendt uden kommentarer.
Bestyrelsen havde legepladsen på som punkt. Flere af legeredskaberne var decideret farlige og
der var behov for en omfattende handling. Gennem flere år, har der fra fremmødte til
generalforsamlingen været tale om en evt. nedlæggelse, hvorfor bestyrelsen lagde op til, at
generalforsamlingen skulle beslutte, hvorvidt der skulle bruges penge på en renovering eller
nedlæggelse. Afstemning blev afholdt, men der var ikke fremmødte nok til en egentlig
beslutning kunne træffes. Derfor blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. juni 2015
Eneste punkt på dagsordenen var legepladsen. Et flertal besluttede at legepladsen skulle
nedlægges. Det var en debat med mange følelser involveret, men vi lever i et demokratisk land,
hvor flertallet bestemmer.

Kloak problemer
Efter den ekstraordinære generalforsamling startede regntiden i Terslev med det resultat, at der
var flere beboere, der havde problemer med deres kloakering. Bestyrelsen havde kontakt til
Faxe Forsyning, hvor aftalerne blev gennemgået. Det forholder sig således, at kloakstop på
matriklen betales af grundejeren, hvorimod kloakstop under vej afholdes af kommunen.
Årsagen til stop findes ved at løfte dækslet på matriklen. Hvis man kan se rindende vand findes
årsagen til stop under vejen, hvorimod ingen rindende vand viser, at årsagen skal findes mod
huset.
I forbindelse med problemerne aftalte vi med Faxe Forsyning, at vi fik spulet
regnvandsledningen, da grus og skidt kan reducere afledningen.

Grøn dag
Bestyrelsen havde indkaldt til Grøn dag. Tilmeldingerne var få, men vi fastholdt dagen. Stor tak
til de fremmødte for det gode arbejde. Dagen sluttede af med det traditionelle grillarrangement.
Bestyrelsen har drøftet, hvorvidt vi skal bibeholde Grøn dag, da det oftest er de samme få, der
deltager. Vi har ikke meget vedligeholdelse tilbage nu hvor legepladsen er nedtaget. Vi er dog
enige om, at området har brug for en let hånd efter vinteren. Bestyrelsen har besluttet, at vi i år
vil prøve med en positiv opmuntring til deltagelse.

Nedtagning af legeplads
Bestyrelsen havde efter ekstraordinær generalforsamling taget kontakt til den billigste gartner
for at få nedtaget legepladsen og genetableret græsset på fællesområder. Projektet tog lidt
længere end vi havde forventet, men de berørte grundejere var tålmodige og resultatet er
blevet pænt.

Sct. Hans aften
Atter et år, hvor vi var i konkurrence med Terslev medborgerforening. Bestyrelsen havde varslet
optænding i grillen til fællesspisning, men formanden havde glemt at aflevere nøglen til skuret
inden hun kørte på arbejde � Spisningen blev derfor ikke til noget, men bålet blev tændt og og
midsommeren fejret med sang af de få fremmødte.

Plantning af vores eget grantræ
For at spare på foreningens udgifter havde vi besluttet, at vi plante et grantræ bag stenen i
rundkørslen, så vi har et genbrugstræ til jul. Træet blev plantet og vi forventer, at gartneren
retter træet op og fjerner diverse græstørv m.m., når der skal slås græs i år.

Juletræstænding
Første søndag i advent faldt på 30. november 2015. Bestyrelsen havde inviteret til det
traditionelle arrangement med gløgg, varm kakao og æbleskiver. Atter engang var fremmødet
lavt – 5 personer udover bestyrelsen. Vi har drøftet den lave deltagelse i bestyrelsen og er
enige om, at det er et stort arbejde at arrangere, hvis der ingen interesse er fra medlemmernes
side. Vi har derfor besluttet, at vi ser hvordan det går med Grøn dag 2016. Hvis interessen og
deltagelsen fortsat er lav, vil vi ikke arrangere juletræstænding i 2016, men kun sætte lys på
træet til 1. Søndag i advent.
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Bestyrelsens kommentarer:
Tilsidst vil bestyrelsen gerne komme med nogle kommentarer til Ternesøparken.




Når man kører ind i Ternesøparken er det tydeligt, at der er kommet flere biler i
Ternesøparken end der hidtil har været. Vi vil derfor gerne have, at reglerne om
parkering overholdes af hensyn til overblik m.m. Parkering skal foregå på egen matrikel
eller på gæsteparkeringerne i rundkørslen eller dertil indrettede pladser. Hestetrailere,
lastbiler, campingvogne, trailere m.m. må derfor ikke optage parkeringsbåse på området.
Bestyrelsen har gennemset vejene i Ternesøparken og har, måtte erkende, at der er
områder, der har behov for reparation. Derfor har vi kontaktet Colas m.h.p et tilbud. Det
er for dyrt at få Colas til at foretage en reparation, hvorfor vi synes, at vi selv skal lægge
noget asfalt i hullerne ved grøn dag. Da der kommer flere og flere revner i vejene, varer
det ikke mange år før der er behov for et nyt slidlag. Bestyrelsen påregner at tage dette
op på Generalforsamlingen næste år.

Til sidst vil bestyrelsen gerne sige tak for året, der er gået og vi håber, at vi vil få en
generalforsamling med saglige debatter, hvor der er respekt for individuelle holdninger.
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