
Årsberetning 2020 

Årsberetningen for 2020 burde maksimum fylde en linje, da de fleste, uanset nationalitet, ønsker at slette 

2020 totalt fra hukommelsen. 

Covid-19 situationen har præget os alle og sat en stopper for mange arrangementer, både private og 

officielle og de arrangementer som er gennemført, har været noget anderledes end oprindelig planlagt. 

De skærpede indrejseregler i Sverige har givet mange udfordringer, men der har været en høj grad af 

tryghed i, at Kalle og personalet har ”været tæt på” og har holdt et vågent øje med husene, både inde og 

ude. 

Af samme grund har bestyrelsen alene afholdt møder pr. telefon og on line og kun når det har været 

absolut nødvendigt. 

Bl.a. blev det pludselig tvingende nødvendigt at træffe beslutning vedr. alarm og styresystem. 

Vi har længe arbejdet på at finde den optimale løsning, men der skulle et servernedbrud til, før vi traf en 

endelig beslutning. Der skal i den anledning lyde en kæmpe tak til Kalle, for en ekstraordinær stor indsats 

med såvel indhentelse af tilbud, samt alt det praktiske omkring udførelsen. 

En af årets andre større opgaver har været beslutning, indkøb og udførelse af udskiftning af vejbelysningen. 

Dette arbejde er næsten tilendebragt, der mangler kun opretning af standerne, men det har været 

nødvendigt at nedprioritere dette til fordel for andre mere presserende opgaver. 

Vi er opmærksomme på at der ikke er lys i en del af lamperne. Lamperne er leveret med udskiftelige LED 

pærer af dårlig kvalitet og vil blive udskiftet til pærer af bedre kvalitet. 

2020 blev også året hvor vi i de enkelte husholdninger skulle påbegynde sortering af affaldet i de dertil 

indkøbte beholdere. 

I øvrigt anbefales det at benytte 2 poser af gangen til  madaffaldet, da poserne er ret skrøbelige . 

Når personalet har fået erfaring med hvor store de enkelte affaldsmængder udgør, vil mængden af 

containerne på containerpladsen blive tilpasset. 

Der skal dog fortsat opfordres til at alle husejere overholder reglerne omkring sortering i de respektive 

containere og under ingen omstændigheder henkaster affald udenfor containerne. Der henvises stadig til at 

aflevere større affaldsmængder og -emner hos Nårap i Örkelljunga. 

Med henvisning til vedtægternes § 7.5 (iv) som pålægger bestyrelsen, mindst en gang om året, at besigtige 

området og beskrive gjorte iagttagelser, har vi erfaret at enkelte husejere overtræder vedtægternes § 13.9 

med henvisning til Ordensreglernes pkt. 3 og 4, samt 12. 

Det handler om at udføre udvendige synlige ændringer på husene uden forudgående godkendelse fra 

bestyrelsen eller generalforsamlingen. Dette er naturligvis ikke acceptabelt og husejerne er blevet eller vil 

blive bedt om at bringe forholdene i orden.  

Bestyrelsen har tillige valgt at bringe dette forhold op på generalforsamlingen. 

 

Desuden er der observeret buggykørsel med mindreårige børn alene ved rattet, både på golfbanen og på 

offentlig vej. Her må vi henstille til husejerne og deres gæster, at dette ikke finder sted. 

Det er fortsat ikke alle huse som er blevet facadebehandlet jf. generalforsamlingsbeslutningen. Desuden 

kan der konstateres synlige pletter på nogle af de behandlede huse. Bestyrelsen har med udgangspunkt i 

den oprindelige facadegruppe, bedt nogle husejere om at genetablere gruppen og vurdere omfanget og 

foreslå løsninger. 

Tvunget af omstændighederne har projektet med renovering af legepladsen, være sat på Stand By, men der 

vil i løbet af 2021 blive præsenteret planer herfor. 

Golf AB og personalet har naturligvis også være påvirket at situationen, både økonomisk og på 

arbejdsbyrden. Færre personer til den samme mængde arbejde har betydet at det faste personale, med 

Kalle i spidsen, har udført opgaver som de måske ikke plejer. 

Husejerne har kun i begrænset omfang mærket dette. Derfor skal der endnu engang lyde en stor tak til 

Kalle og hele personalet på Woodlands, for altid, med godt humør, at stå til rådighed  

Også tak til Golf AB for et godt samarbejde i det forgangne år. 


