Beretning Byforskønnelse 2017.
Vi har en lille medlemsskare, hvilket regnskabet vil afsløre, så aktiviter
er det som bestyrelsen og en gang i mellem “ tvangsindskrevne” får lavet.
Dem er der nogen af til at slå græsset på Vrøndingvej 89 og omkring Gadekæret.
Tak til jer. i ved selv hvem I er. 👍👍
Det blev også året, hvor der blev et blomsterhav langs vejen. Vi kan jo lige så godt
gøre det pænt at se på. 🌻🌻🌻
Nogen fik lavet nogle små skilte med tal på. 2x6 i rødt og sort.
Nogen andre borede nogle huller og satte drænrør i(nogle frøer troede det var huller til
dem).
Nej da de små skilte kom på og da VGIF investerede i et sæt krolfkøller - vupti havde vi en krolfbane 👏👏👏 Omkring Gadekæret og på Vrøndingvej 89.
Blev den meget brugt ?😩
Skal den meget bruges i 2018 ?
Lad os håbe, lad os lave turnering. Det er et spil hvor børn og voksne kan vær sammen.
Skal Vrøndingvej 89 da ikke sælges. ? Jo da, men ingen vil åbenbart give prisen vi
havde sat, prøver vi noget andet.
Målet er inden udgangen af 2018 at have solgt med pligt til
at der bygges inden udgangen af 2020.
Lidt mærkeligt at man kører 5 km mod øst og så er man parat til at give 3 gange så
meget for en grund der er mindre.
Nå ja vi har også fået grunden endelig afgrænset til Claus.
Den er nu på 1339 m2 og med fri ret til at se ud over markerne.
( Man kan jo så lade som om man selv ejer 🙊🙉).
Vores flotte færge Heidi var jo desværre ude for nogle kæntringer.
En af dem gik ud over formanden, til megen moro for de tilstedeværende,
som i øvrigt uden tilladelse filmede og lagde på Vrønding Forever.😝
Denne ydmygelse blev total, da årets bagedyst blev vundet af Heidis
“mor “ med en kage der viste “katastrofen”.
Resultatet er nu, at Heidi kommer i søen igen, men bliver låst fast og kun sat i
drift ved særlige lejligheder.
Skal der ske udvikling af Gadekærsområdet ? Ja da! Vores aftale med Michael, som i
første omgang løber til udgangen af 2018 har vi talt om at forlænge.
Mon ikke det falder helt på plads?
Vi håber på god deltagelse i forårsdagen, så vi kan få gjort forårsrent omkring
Gadekæret, på Vrøndingvej 89 og den øvrige del af byen.
HUSK Vrønding Vil Videre.
På bestyrelsens vegne
Børge

