Bestyrelsens beretning for året 2014 – 2015
Årets beretning fremlægges af Næstformand Lisbet Kristensen, da Formand Lotte Nielsen er
sygemeldt.
Beretningen tager sit afsæt efter Generalforsamlingen 2014.
Den første aktivitet bestyrelsen arrangerede var ” Grøn dag”
Den første lørdag i maj inviterede bestyrelsen til Grøn dag. Dagen blev desværre aflyst, da der kun
var 6 tilmeldinger inkl. bestyrelsen.
Et par ihærdige mænd fra Ternesøparken kastede sig alligevel over nogle opgaver, hvilket
bestyrelsen siger en stor tak for.
I år 2015 vil Grøn dag falde d. 9. maj, hvor vi håber på et stort fremmøde på trods af, at det er
konfirmationstid.
Næste aktivitet var Sct. Hans aften
Grillen blev som vanligt tændt op til spisetid, og der var nogle friske medlemmer, der spiste deres
mad i det grønne.
Midt på aftenen blev årets bål tændt og der blev hygget med fællessang. Vi håber, at vi alle vil
holde fast i denne hyggelige tradition.
1. søndag i advent - Juletræstænding.
Bestyrelsen valgte i år at købe et noget større træ end vi gjorde sidste år - vi skulle jo nødig få
klager. Hvis vi selv skal sige det, har det været et flot Grantræ.
Traktementet bød på de traditionelle æbleskiver, Gløgg og Varm kakao. Der var et flot stort
fremmøde af medlemmer, der trodsede den gennemborende kolde blæst, der stod ind fra vestlig
retning.
I år vil nedtagningen af juletræet være en opgave, der ligger på Grøn dag.

Herudover har året ikke budt på de store udfordringer.
Efter vi har skrevet kontrakt med SEAS NVE vedr. vejbelysningen, og det har skiftet armaturer m.m.
har vi ikke haft svigt i belysningen.
Ligeledes har vi ikke været udsat for de store mængder sne, som vi havde for år tilbage.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne, på bestyrelsen vegne, sige tak til alle der deltager i
Ternesøparken´s aktiviteter og vi håber, at vi alle må få en god Generalforsamling.

