Formand Mogens Toftegaard Petersens beretning ved Hagested
Beboerforenings generalforsamling 16. september 2020
Beretning omhandler året 2019
Beretningen er opdelt med følgende aktiviteter:
1. Møder
2. Projekter/Aktiviteter
3. Korrespondance

Året blev præget en del af at vi måtte forberede indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.
Som jeg orienterede om på sidste års generalforsamling, blev der stillet politiske krav til at vi
ændrer vores organisering af Lokalforum. Bestyrelsens holdning var at da Beboerforeningen er
formel ejer af forsamlingshuset, så ville det ikke være forsvarligt at ændre foreningen til at være
uden kontingent og uden medlemslister. Derfor lagde vi op til at Lokalforum og Beboerforening
igen blev adskilt, som det faktisk tidligere var tilfældet. Der blev indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling den 19. juni 2019, hvor de ny vedtægter blev vedtaget.
Den slags ekstra administrative opgaver, der bliver pålagt os bremser det øvrige arbejde, så har
antallet af møder og projekter har ikke været særlig højt.
Som traditionen byder så arrangerede Beboerforeningen igen i 2019 ”Naturens Dag”. Det foregik
den 8. september. DN fastsætter dato og tema som denne gang var ”Mærk Naturen”. Der var over
100 deltagere, børn og voksne i alle aldre med mange festlige indlæg. Menighedsrådets initiativ
var denne gang kanosejlads på kanalen og Jens Knud havde forberedt et flot insekthotel, som blev
færdiggjort i løbet af dagen med hjælp fra børnene. Naturbørnehuset og motorcykelklubben
bakkede også op.
Tilsyneladende er den slags arrangementer noget der kan lokke folk af huse. Det er et stort
arrangement som trækker på rigtig mange frivillige, men det er så en stor tilfredsstillelse når det
bliver bakket op ved at folk møder op. Jeg vil håbe det er muligt at fastholde den tradition også i år
og fremtidige år.
Så lidt om projekter:
Sidste år orienterede jeg om at vi havde modtaget støtte til to projekter: Nyt tag på bålhytten og
et muldtoilet. De to projekter har vi arbejdet med for at gennemføre. Det har taget meget lang tid
at få afklaret om der var behov for en byggetilladelse og om der skulle indgås en brugeraftale før vi
kunne gennemføre de to projekter. Vi søgte byggetilladelse den 7. november 2019 og 20. februar
2020 blev sagen lukket med en besked om at vi ikke behøver at søge byggetilladelse og at der ikke
er behov for en brugeraftale. Som det er de fleste bekendt er de to projekter gennemført i løbet af
sommeren 2020.

Sidste år var der på generalforsamlingen en dialog om de påtrængende problemer med
manglende parkeringspladser ved forsamlingshuset. Ved større arrangementer giver det pres på
forsamlingshusets naboer, idet gæster parkerer på private fællesveje med ekstra slitage til følge.
Vi har derfor taget spørgsmålet op i bestyrelsen og arbejder på at finde midler til at udvide
parkeringsarealet. Vi har ved forskellige lejligheder forsøgt at bringe det op det politiske niveau, og
så sent som i søndags, hvor vi afholdt naturens dag med deltagelse af Borgmesteren benyttede vi
lejligheden til at give hende en orientering om vores tanker og planer. Hun lyttede og nikkede,
men der er naturligvis et stykke til en løsning. Vi vil arbejde videre på en plan.
Jeg nævner lige et lille projekt som blev aflyst pga. Corona. Bestyrelsen havde fået arrangeret et
førstehjælps/hjertestarter kursus, som blev aflyst kort før det skulle afholdes. Via Røde kors var
det blevet muligt at afholde førstehjælpskursus for 12 personer. Tanken var at det kunne give
mulighed for at enkelte efterfølgende ville melde sig som ”Hjerteløbere”. Desværre blev det som
sagt aflyst, men når mulighed byder sig er jeg sikker på at vi vil prøve igen.
Fremtidige projekter:
Cykelværksted i et af skolens ledige lokaler
Orden på Shelterpladsen
Førstehjælpskursus

Til sidst vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et gnidningsfrit samarbejde, gode møder og en
stor indsats. Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige der støtter arbejdet. Dels ved de store
arrangementer som Naturens dag, men ikke mindst de grønne mænd som sikrer at vores stier
fremtræder klippede og ryddelige og skraldekællingerne, som sikrer pæne. I år er der måske en
særlig grund til at takke Forsamlingshuset for deres utrættelige indsats for at holde vores
livsnødvendige forsamlingshus kørende. I år har det været særlig svært grundet Corona. I stiller
altid op f.eks. til naturens dag og hjælper med det praktiske. Det er meget prisværdigt. Jeg håber
du bringer en stor tak videre til staben Loa. En stor tak til alle der giver et nap med, stort eller lille.
Mit sidste punkt i min beretning skal handle om en, der ikke er til stede i aften. Per har for længe
siden meddelt sit ønske om at træde ud af bestyrelsen, og kunne så desværre på grund af en
stram kalender ikke være til stede i aften. Man må sige at Per med rette kan argumentere for at
han har aftjent sin værnepligt som frivillig i Hagesteds lokalpolitiske arbejde. Han har sat sig mange
spor i vores område. De fleste lokale vil huske hans ildhu, da han var primus motor for at få bygget
den hal vi kender i dag. Han var stærkt involveret da man kæmpede for at bevare skolen, som jo
ikke lykkedes, men i stedet har der siden været kæmpet for at støtte Børnehuset, så ikke
politikerne fik ”gode ideer” til at lukke det også. Per var på pletten da vores forsamlingshus
pludselig var i spil og stod i spidsen for Hagested Beboerforening der endte med at købe
forsamlingshuset for en krone. Jeg mener også Per spillede en afgørende rolle for i sidste øjeblik at
få Istidsruten gennem Hagested. Hans politiske tæft har aldrig svigtet og vi er meget taknemmelig
for hans utrættelige arbejde for vores lokalområde. At han samtidig har været en gavmild sponsor

ved forskellige lejligheder, har han aldrig selv ønsket opmærksomhed om, så det vil jeg ikke nævne
her. Vi vil i anden sammenhæng sige Per formelt tak for hans indsats. Det blev ikke lige i aften,
men det vil vi gøre på et senere tidspunkt.

