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Endelig kan vi mødes igen! Efter et år med mange forandringer og restriktioner pga.
den famøse Corona, kan vi nu endelig mødes og se hinanden i øjnene med god
samvittighed. Mange muligheder for afholdelse af generalforsamlingen har være på
bordet i forårets løb, og vi er klar over, at generalforsamlingen denne gang blev
rammesat sent og med kort frist, men vi fandt det nu alligevel bedst at byde ind til et
fælles, fysisk arrangement så snart muligheden bød sig. For det er nu så dejligt at
mærke vores fællesskab sådan helt “in real life” igen.

Efter sidste års generalforsamling mødtes den nye bestyrelse med den afgående
bestyrelse til et overleveringsmøde, og den nye bestyrelse konstituerede sig
efterfølgende med Stine i spidsen som bestyrelsesformand, Egzona som kasserer
og Julia som “det tynde øl”. Årets bestyrelsesmøder er foregået i god ro og orden.

Et af de helt store punkter på dagsordenen har været vores fantastiske, fælles
klipning af fællesarealet. I år blev der lagt et årshjul ud på facebook og i
postkasserne. De skarpsindige opdagede straks, at der var ændringer i både dage
og tidspunkter. Dette var et forsøg på at indbyde til ekstra hygge. For nogen del
skabte det lidt forvirring, og det nye årshjul byder derfor ind til græsslåning på
rullende dage men ens tidspunkter.

Heldigvis slap Coronaen og restriktionerne kort sit greb om Elbosvingets fællesskab i
græssæsonen, så vi med god samvittighed kunne mødes, når det altså ikke
regnede.
Når vi nu er ved græsklipningen, så må vi sige, at vi er imponerede over alle de gode
mænd og deres maskiner - det kan noget. Og det tager som oftest ikke mere end de
20 minutter at klippe græsset. Det er gratis træning, så der er plads til den gode øl
eller sodavand efterfølgende - og ikke mindst den uformelle snak om alt og ingenting
- nye ideer til vores Grundejerforening, nyheder fra Pjedsted City og i år ikke mindst
corona. I det hele taget skal der lyde en stor tak for den store indsats til alle for for at
holde vores fælles mødested så flot.

En stor tak skal også lyde til de gode initiativer til fornyelse på vores fællesareal.
Bent foreslog at bortskaffe de gamle og meget store og tunge - ikke at de stærke
ikke KUNNE flytte dem rundt, men der skulle jo også være kræfter til at løfte posen
med drikkevarer efterfølgende - for at købe nogle nye, lidt mindre og i bedre stand,
fodboldmål.
Finn tog derefter teten og sørgede for at bortskaffe de gamle mål på egen hånd -
tusind tak til jer begge. Nu mangler vi så bare, at Bestyrelsen får købt nogle nye,
flotte mål.



Vi var heldige, at der ikke var hindringer for at afholde vores Sct. Hans fest med bål
på “Fælleren”, hygge, medbragte borde og stole og mad på grill. Igen i år var der stor
opbakning om dette arrangement, og det varmer at se, at så mange familier fra
Elbosvinget har en fast tradition for at deltage i Sct. Hans arrangementet. Skulle det
ske, at nogle af grundejerforeningens medlemmer ikke har planer for Sct. Hans aften
2021 - så møde endelig op på fællesarealet. Der er altid plads til flere.

I august blev den planlagte sommerfest afholdt i vores flotte partytelt. I år blev det
ligeledes testet, om teltet fuldt opslået kunne fragtes fra Kim og Cornelias have og
op til enden af vejen, hvis man bare er nok til at bære. Vi kan med stolthed berette,
at det gik i fin stil, og det kom der en fin video og mange grin ud af.
Der var igen i år stor opbakning til sommerfesten, som fortsatte til langt ud på natten.
Der blev både grillet, skålet, fundet skatte og snakket i mange timer. Det er en stor
fornøjelse at kigge ind på sådan et fyldt og oplyst partytelt en lun sommeraften i
august, hvor ungerne skyder med vand på de voksne - muligvis startet af en voksen
- bordene er fyldte med medbragt mad og smilene er store. Man kan ikke lade være
med at trække på smilebåndet, når man tænker på, hvor heldig man er at få lov at bo
midt i Elbosvingets smørhul fuld af hjælpsomme, opmærksomme og varme
mennesker. Og på den note gik vi et noget anderledes efterår og vinter i møde.

Desværre blev det hverken til Feuerzang Bowle eller gløgg og æbleskiver, som ellers
er nye traditioner, vi gerne værner om. Den berygtede corona strammede igen sit
greb om vores forenings aktiviteter, og vi måtte alle trække os tilbage til egne bobler
og nøjes med at vinke og tale sammen på afstand.

Men vi kommer stærkt igen i Grundejerforeningen Elbo, for vi er midt i foråret, og
snart kommer sommer. Og selvom omstændigheder har holdt os i kort snor, så skal
der mere til end en verdensomspændende pandemi for at holde vores fællesskab og
initiativer i skak. Græsslåningen er allerede startet med stor opbakning og vi kan slet
ikke lade være med at tale sammen om stort og småt, når vi mødes. Det er guld
værd - det har det altid været, men måske særligt i denne tid står det stærkt, at man
på Elbosvinget og som medlem af Grundejerforeningen Elbo er en del af et frivilligt
og stærkt vanedannende fællesskab.

Her kan vi lige benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at alle vores fælles
aktiviteter er flot dokumenteret på både hjemmesiden og facebooksiden. Følg gerne
med - det er så hyggeligt at følge med i, hvad der foregår på Elbosvinget selv, når
man ikke selv kan være med.
Det sidste år har der været opdateringer om:

● Container til påske
● Flytning af legehus og partytelt
● Advarslel om farlige situationer - sunket brønddæksel
● Søgning af hjælp til diverse
● Risengrødsspisning



● Blomsternbuketlevering af småpiger
● Ideer til forbedringer
● Fester og græsslåning - både årshjul og aflysninger

Selvom Corona lagde en dæmper på aktiviteterne, så er det ikke skortet på ideerne.

Bestyrelsens mål med dette års arbejde i foreningen var at arbejde på at få
foreningen CVR-registreret. Vores legeplads trænger nemlig til en seriøs opdatering,
og bestyrelsen havde som arbejdspunkt at søge midler via fonde til nye
legeredskaber. Foreningen er nu CVR-registreret, fondsansøgning og indhentning af
tilbud undervejs. Men vi må også krybe til korset og sige, at vi ikke har været helt så
effektive, som vi kunne have ønsket os i bestyrelsen - corona and all. Dette arbejde
vil vi rigtig gerne fortsætte med i det kommende år - hvis I vil have os ;-)

Til slut vil vi takke hinanden i bestyrelsen for det konstruktive og altid hyggelige
samarbejde, som vi håber vil fortsætte, hvis vi altså bliver genvalgt.

Og tusind tak til alle medlemmer i Grundejerforeningen Elbo, der på den ene eller
anden måde har bidraget til, at det er så helt fantastisk at bo indenfor
Grundejerforeningen Elbos område.


