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/ Velkommen til alle fremmødte, lejere og ejere, med henblik på endnu et år som er gået. 

/ Vi har fået fornyet vores overvågningstilladelse i en 3 årig periode. Der er indkøbt bokse. 

alt fungere som det skal. 

/ Legepladsudvalget er ved at færdiggøre den nye legeplads - det bliver spændende når den  

står færdig. Budgettet for all inklusive er ca 25.- 28000 kr.  

/ Bestyrelsen har indkøbt en roterende fejekost til græsslåmaskinen, samt en ny og større saltspreder. 

Denne fungerer rigtig godt, og er da også brugt et par gange i år. 

/ Sortering af storskrald er blevet meget bedre, men stadigvæk have fokus på hvor  og i hvilken container 

man smider sit affald i. 

Der ligger stadig affald på stier, burgerpapir, krus m.m. tag lige at samle det op når du går forbi alligevel. 

Hundelorte ses også stadigvæk på stier og *hundegræs* saml  dem nu op !! med jeres medbragte poser, og 

put etrerladenskaberne i  de opsatte skralde spande. 

/  Der er hul i den første række af carport taget midt for.... ca. 6 meter.  

Dette skal skiftes i år. Bestyrelsen indhenter 3 tilbud. 

/ Taget i *Hønsehuset* er ligeledes utæt nogle steder, det skal også skiftes op et tidspunkt, men er 

blevet lappet midlertidigt  af MT. 

/ Bestyrelsen er lidt bekymret over fliserne på stier, synker en del. Dette afhjælpes når vi afholder 

aktivitetsdag !! 

/ Der blev  renset kloaker for nyligt, da disse var fyldt med rødder og ville have stoppet til inden længe. 

/ Bestyrelsen  vil træffe beslutning om vi skal indkøbe en ny trailer. Denne kan fås i Bauhaus for ca. 6000 kr. 

/ Bestyrelsen oprettede sidste år,  et tarsk force i det grønne regi. Det fungerede rigtig godt med teamet,  

og hækken blev fin som aldrig før... Der blev i øvrigt indkøbt  en ny Hæk klipper, og en ny Motor sav. 

/ En kæmpe stor tak til alle de udvalg som har arbejdet for Ketteholm`s Tjeneste i årets løb. Alle har lavet et 

stort og betydningsfuldt arbejde, som alle kan være glade for. 

Husk at bruge vores hjemmeside www.ketteholm.dk. Husk også vi har en uformel facebookside. 

/ Har i dette år fastlagt en aktivitetsdag i April/ mej måned. 

/ En stor tak til bestyrelsen for en stor og givtig indsats.  / TK Formand 


