
Generalforsamling 2013 

Vi er nu nået til formandens beretning. 

 

Lidt om året der er gået: 

 

Det første arrangement i Tangbjerg efter generalforsamling var Loppemarkedet. 

Det blev desværre aflys pga. For lidt tilslutning. Håber at der er nogle som har lysten og 

tiden til at prøve at afholde det igen. Da det vil holde sammen på Tangbjerg folket. Og har 

før været en stor succes 

 

Det næste var så Sankt hans arrangement.  

I år havde vi igen valgt at der skulle være lidt baggrunds musik, samt at der var gratis øl og 

vand. Der var også mulighed for at lave snobrød og popcorn, vi købte i den forbindelse 

nogle net til at lave popcorn over bål, hvilket var en stor succes. Det havde igen i år regnet 

en hel del dagen inden Sankt hans. Så vi havde desværre igen problemer med at få ild i 

bålet. Heldigvis ødelagde det ikke den gode stemning som der var. En løsning på det 

problem frem over, kan være et mindre bål, sådan at en presenning kan lægges over bålet 

en uge før. 

 

 Så nåede vi til fastelavn, som vi altid holder, og det er godt besøgt, selvom at det i år lå i 

starten af skolernes vinterferie. Det var dejligt at se så mange voksne være med til at slå 

katten af tønden, det er lige før at der skal købes flere tønder ind til dem.:-) Hørte fra 

nogle, at det var godt, at de voksne først slog deres ned, efter alle børnene var færdige.  

 

Noget af det, som bestyrelsen har taget sig af i år er: 

 

I år har det meste af vores tid været brugt på vedtægts ændringer. Der har det været en 

rigtig stor hjælp med en advokat. For der er lige så mange holdninger til, hvordan det skal 

stå, som der er bestyrelses medlemmer. Der er blevet holdt 7 bestyrelses møder og et 

borger møder. Hvor der kom nogle gode punkter op.  

Det har blandt andet handlet om parkerede lastbiler, om de skulle om i vedtægterne. Vi 

har senere sammen med advokaten, fundet ud af at der er et parkerings regulativ for hele 

Egedal, som beskriver hvor og hvordan de må holde. Vi har derfor valgt ikke at tage det 

med.    
 

Så kommer vi til vejbump på Violinvej, som der har været snakket meget om gennem 

tiden. Vi fik sidste år at vide, at kommunen ikke tillod, at vi selv ville betale for dem.  

Vi har igen rykket kommunen for hvad der sker. Afventer svar.  



 

Vi har fået nogle miljøcontainere på Gl.værebrovej. Det drejer sig om en til flasker og en til 

aviser. Efter sigende bliver de brugt en del.  
 

Vi har store problemer med hundelorte på fortovet. Kan se at der er nogle der har hængt 

poser ud til folk, så de kan bruge dem. Ved ikke om det er for at være flinke, eller bare er 

et desperat forsøg på, at få folk til at bruge dem.  

 

Til sidst vil jeg sige at jeg har valgt ikke at stille op igen. Da vi (min famille og jeg) på sigt 

regner med at flytte til centrum af Ølstykke.  


