
Konsekvens af manglende hander i bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og udvalg
Bestyrelsen har i  de sidste mange 5r har haft svert ved at f i  beboere t i l  at give en h6nd med i bestyrelsen
eller i  udva lgsa rbejdet.

Tiden er blevet knap for os al le og derfor har vi bide i  6r og sidste 6r bestyrelsesmedlemmer, der ikke er pi
genvalg. Arsagen er naturl ig, ogskyldes enten meget arbejde, nyt job, b1rn,fr i t idsinteresser m.m. Al le har
siddet mellem 5-25 5r i bestyrelsen og har gjort et meget stort stykke arbejde for Hvedevenget.

Anne, Lotte og Anders som ikke genopsti l ler igen i  6r, skal erstattes med nye beboere, si  bestyrelsen igen
kan vere fuldtallig. Det er vigtigt for os alle, at flere tager ansvar og giver bidrag til Hvedevenget - det
dre jer  s ig  om et  par  t imer om mineden.

Hvad laver vi i bestyrelsen?
Vi holder mOde ca. hver 6. uge, hvor vi gennemgir nyt fra de forskel l ige udvalg, f i r  status pi Okonomi, taler
om opgaver der skal igangsattes el ler der er ferdiggjorte. Al le har opgaver el ler er ansvarl ig for et udvalg,
opgaver fordeles l ige i  bestyrelsen. Moderne afholdes hos et bestyrelsesmedlem fra kl 19.30 t i l  ca kl22.

Hvad sker der, hvis vi ikke fdr nok bestyrelsesmedlemmer
lfOlge vedtegterne skal bestyrelsen besti  af 7 medlemmer og 2 suppleanter. 7 medlemmer ud af 80 huse
burde vere mul ig t  a t  f i  samlet .  V i  mangler  endda kun 3 medlemmer samt 2 suppleanter .

Fir vi  ikke samlet en fuld bestyrelse, er bestyrelsen ikke gyldig og kan ikke arbejde. Grundejerforeningen vi l
bl ive nOd t i l  at kObe sig t i l  al le opgaver, en vicevart el ler en administrat ion der skal varetage Hvedevengets
opgaver f ige fra kontakt t i lgartner, hindvarkere, indhente t i lbud, kloakproblemer, vandskader,
st irenovering, kontakt t i l  kommune, implementere nyt website, udferdige nyhedsbreve, kontakt t i l
forsikr ingsmegler m.v

Sidan en l0sning vi l  betyde en meget stor st igning i  kontingent og udgifter for al le, hvi lket vi  ikke tror at
nogen hvedebeboere er interesseret i .  Vi appellerer derfor t i l ,  at vi  al le tager ansvar og melder sig enten ind
i bestyrelsen el ler i  et udvalg. Giv en hind med - det er t i l  glede for dig, din naboer og din pengepung.

Vil du deltage i et udvalg?

Sti- og gavl udvalg
Vi har et godt fungerende st i-  & gavludvalg, som har gjort en stor indsats de sidste par ir .  Vi mangler p.t .
ikke nye medlemmer, men har du lyst,  er der alt id plads t i l  en t i l .

Varmeudvalg
Varmekelderen er renovereti2012/2013 og derfor er der ikke sarl ig mange opgaver ved at vere i
varmeudvalget. Der bl iver afholdt mOder 2-3 gange om iret og der er ikke umiddelbart planlagt nogle
projekter, si  der l igger ikke det store arbejde i  dette udvalg. Har du 5-6 t imer om 6ret t i l  at hjalpe?
Arbejdet er evt. at r inge/skrive t i l  en VVS'er? Modtage aflesningsmail  fra vores varmekonsulent og vere
kontaktled mellem Fredensborg VVS og bestyrelse. Der mangler medlemmer t i l  dette udvalg og skalf indes
et par beboere der vi l  hjelpe - el lers har vi ingen t i l  at varetage vores varmeforsyning i  Hvedevenget.



GrOntudvalg
Vi mangler hander i  gr6ntudvalget. Udvalget har ansvaret for, hvis der skal feldes el ler beskares treer,

buske m.v. holde kontakt med gartner. Grontudvalget holder mOder ca. 3-4 gange ir l igt og der er ikke

meget arbejde i  det. Har du g16nne f ingre el ler interesserer dig for at Hvedevenget bl iver vedl igeholdt og

har 5-5 t imer ir l igt -  si  kom med i vores udvalg.

BOrneudvalg
Det er hyggeligt med l iv i  Hvedevenget og at born og voksne mOdes t i l  arrangementer. Vi l  du give en h6nd i

b6rneudvalget - g6re det til et bedre sted for dine born eller b0rnebOrn, si giv 4-5 timer om 6ret af din tid.

Det er meget vardsat!

Strategiudvalg
Strategiudvalget er ansvarl ig for at udarbejde og videreudvikle Hvedevangets nye 5 irs plan, hvor al le

Hvedevengets opgaver, fremtidige opgaver, vedl igeholdelser, bl iver planlagt, vurderet og t idssat efter

omkostninger og vigt ighed. Formilet med udvalget er, at f inde frem t i l  al le de investeringer og

vedligeholdelsesprojekter, der kommer i  Hvedevenget ud i  fremtiden, si  der kan spares op og planlagges

og vi ikke bl iver overrasket over store udgifter. Strategiudvalget er desuden ogsi ansvarl ig lokaleplanen.

Er vi alle med tit ot give en hdnd, holder vi vores omkostninger nede i Hvedevanget. Vi vedligeholder

vores omrdde, holder det pant. Det bliver nemmere dt salge hus, fd nye beboere og vores huse bliver

kun mere vard.!

Vi ser frem t i l  at se dig pi generalforsamlingen den 17. marts kl 19.00


