27.04.2010 Terslev Kirkes forsamlingslokaler.
Hermed Bestyrelsen beretning for perioden 2010 – 2011
v/ Formand Jens C. Andersen
Denne beretning tager som altid udgangspunkt v. Ternesøparkens sidste Generalforsamling ons. d. 28 april 2010.
Den første aktivitet i foråret 2010 i Grundejerforeningen Ternesøparken, var som altid:

”Grøn dag”:


Anden lørdag i maj - d. 8 maj.



Vi mødtes hos Ivan i nr. 57 til morgen mønstring, en ”enkelt godmorgen opkvikker” og uddeling af dagens opgaver til de opdelte hold.
Der blev som en lille gestus uddelt en ”Grøn Dag i Ternesøparken” t- shirt til alle fremmødte, der blev taget
godt imod af alle.
I år oplevede vi det ganske særlige at flere grundejere deltog på flere forskellige niveauer.. en kom med kage,
da hun desværre ikke kunne deltage.. andre kom og deltog hele formiddagen da de desværre skulle på job
om eftermiddagen osv. Flot at være med, og bidrage med det man nu engang har mulighed for..



Legeplads holdet: Etablerede den sidste kant der manglede rundt om ”klatre væggen”.



Rundkørslen og Årløsevej ”holdet” fik som altid renset grundigt for ukrudt, og fejet flot.



Skilte opsætnings holdet: fik opsat de indkøbte jern stolper, og monteret ”hund i snor & saml op” skiltene.



Vores nye borde/bænke blev samlet der i dag stadig står på vores fælles areal til brug for ejere og gæster.



Traditionen tro blev der serveret en grillet pølse med brød til alle de deltagere og deres familier, der var
fremmødt. En øl og / eller en vand blev der også tid til.



Bestyrelsen takker for det flotte fremmøde, når vi er så mange er det jo ingen sag at ”smukkesere” Ternesøparken på næsten ingen tid..



I år er Grøndag lørdag d. 14 maj..(altid anden lørdag i Maj!) Vi håber på en super hyggelig dag, uden de store
projekter – bare ren forskønnelse af vores områder..
Sedler vil blive runddelt.. meld dig til før din nabo (melder dig til)

Sankt Hans:
Som vi altid har gjort, og forhåbentlig altid vil gøre, når bare vejret er nogenlunde, var den store grill tændt
op, og adskillige grundejere mødte op med deres medbragte mad, og tilbragte et par hyggelige timer sammen
før aftenens ”hoved attraktion”.
Ca. kl. 21.15 blev der smidt en håndfuld tændstikker på bålet, og da flammerne havde spist den stakkels
heks, lykkedes det os at synge ”vi elsker vort land” nogenlunde samtidig, så det kunne høres i hele Terslev
sogn.
En smuk aften – dejligt vejr – i hyggeligt selskab som altid, traditionen tro.

Høstfest:


Aflyst pga. manglende tilslutning.

Juletræstænding 1. søndag i advent:




Et flot, ca. 4 meter højt grantræ,( indkøbt hos gl. Toftegaard i Bjerrede), strategisk placeret i rundkørslen foran Ternesøparken stenen, flot pyntet med lys, er første tegn på at julen nærmer sig i Terslev...
Når der så dufter af æbleskiver på grill, gløgg, og varm kakao, så er der ingen der er i tvivl – så er det 1.ste
søndag i advent og Ternesøparkens beboere myldrer ud af husene og hen i rundkørslen for at sige god jul til
alle de naboer man ikke har set siden havemøblerne blev båret ind i skuret..
Selvom vi nu har gjort sådan en hel del gange..er det stadig med et meget fint fremmøde (ca.40 mennesker).
Og med denne hyggelige ”Ternesøparken tradition”, fik vi skudt juletiden godt i gang..
Bestyrelsen er meget glade for at Ternesøparkens beboere kommer og deltager i dette arrangement - år efter
år. Sådan en opbakning giver energi til at fortsætte traditionen.

Bestyrelsens arbejde denne sæson 2010-2011:
Generelt






Endnu en gang har vinteren være hård, og vores veje bliver ikke ligefrem kønnere af sådan en vinter med
frost og salt..
Men en hurtig gennemgang viser at de har ”overlevet” vinteren og selvom de ikke er så kønne efter reparationen forrige år, er de stadig i nogenlunde stand og bestyrelsen krydser fingre for at vejene holder, 3-4 år endnu – uden yderligere udgifter for grundejerforeningen.
En af efterårets store udfordringer var vores vejbelysning, og de kabler der er nedlagt i vejene.. VI oplevede
det at sikringerne i teknikskabet kun kunne holde i få timer – i bedste fald et døgn.
Professionel hjælp blev indsat, med det var tilsyneladende en meget svær og tidskrævende fejl at finde og
rette op på, da vi jo oplevede måneder med ustabilt eller ligefrem intet lys efter mørkets frembrud
Først efter assist. fra SEAS fandt elektrikeren den egentlige årsag og fik fejlen ordentligt rettet.
..Regningen var som man kunne forvente ubehagelig!, og efter nogen diskussion med Elektriker mesteren fik
vi en lille smule rabat, hvilket var aldeles urimeligt, da tidsforbruget på dette udførte arbejde var for stort efter min opfattelse.
Det betyder at jeg ikke varmt kan anbefale dette elektriker firma - skulle jeg blive spurgt.
Bestyrelsen opfordrer alle til at grave med stor forsigtighed indenfor en meter fra kantsten, måtte man have
behov for dette, da det adskillige steder er konstateret at elkablerne udsatte steder kun ligger 20 – 30 cm under overfladen..og ikke 70 - 80 cm som man kunne forvente. Jeg sender i denne forbindelse en venlig tanke
tilbage til 90’erne og OC husets” kvalitetsbevidste” håndværkere..
Bestyrelsen indkaldte til et orienteringsmøde vedr. den aktuelle situation omkring EON, på sidste års generalforsamlings opfordring.
Peer Lang Pedersen (nr.71) sidder som de fleste ved med i det ”tværpolitiske udvalg” for fjernvarmebrugerne
i Byen sammen med borgmesteren m.fl. og kunne fortælle hvordan forhandlingerne eller mangel på samme
stod til. Peer vil i dag under punktet Evt. berette og opdatere os alle med sidste nyt på den front.

WWW.ternesøparken.dk



Er nu en realitet, og som i nok har bemærket har vi i årets indkaldelse benyttet os af at henvise til hjemmesiden hvor regnskab og budget kan hentes..De der ikke har adgang til Internettet, kunne som årets indkaldelse
beskrev afhente regnskab og budget i papir form hos formand og næstformand.
Skrives ”Ternesøparken” i Googles søgemaskine står vi øverst på siden ! dvs. skulle nogen fatte interesse for
Ternesøparken og gerne vil vide lidt mere – mødes de nu af vores flotte hjemmeside, der forhåbentligt efterlader det indtryk at vi har en god grundejerforening med en solid økonomi der ikke byder på overraskelser.
At her er rart at bo, mener jeg fremgår tydeligt af siden ”aktiviteter” og ”Billeder”. ”Bloggen” hvor der jo er
”frit slag i bolledejen” kan man skrive hvad man har på hjertet, eller måske på loftet!! Måske nogen vil have
det du har på loftet ned i deres stue ? eller måske bare op på loftet? ..
www.Ternesøparken.dk skulle gerne efterlade besøgende med det indtryk, at man roligt kan investere i et af
husene i her i Parken.
De sidste 3 års regnskab, budget og beretninger ligger frit tilgængeligt for alle at se.

Genbrugsøen.



Er KUN til papir !!!
Alt andet affald henvises til egen skraldespand & Haslev genbrugs station i Finlandsgade.
Genbrugsøen er KUN til papir !!!
Alt andet affald henvises til egen skraldespand & Haslev genbrugs station i Finlandsgade.

Grundejerforeningens skraldespande



(opsat på skuret v. rundkørslen , på legehuset og udfor nr.71)
Må gerne bruges til at udsmide den pose + indhold hundeejerne har deres hunds efterladenskaber i !!
Skulle en grundejer eller beboer i Ternesøparken observere at en hundeejer ikke benytter de grønne skraldespande til at placere hundens efterladenskaber i – må det gerne kommenteres ! det kan jo være af ren uvidenhed at flere ”gæster” i Parken tømmer posens indhold på vore fortove og græsarealer og ikke i de dertil
indrettede bøtter!!

Snerydning.:


Snerydning har i den forgangne periode været udført af Henry Hansen, der nu har solgt sit anlægsgartner firma.
Bestyrelsen har i den forbindelse indhentet tilbud fra øvrige leverandører af denne ydelse, og har besluttet at
give Brødrene Madsen fra Haslev denne vinters snerydnings entreprise, da de kom med en fornuftig pris for
rydning af Grundejerforeningens ansvarlige arealer + vejene i Ternesøparken.

Dette var bestyrelsen beretning for 2010-2011.
April 2010 Ternesøparken
Jens Chr. Andersen

