
Koordinationsudvalget  
 
Det seneste års corona-restriktioner lagde en mindre dæmper på sommerens aktivitetsniveauet 
end vi havde oplevet årene før. - Heldigvis 
 
Generalforsamling.  
Generalforsamlingen 2021 blev - efter aflysning af GF 2020 - afholdt digitalt, en ny udfordring som 
vi ikke havde prøvet før, men det gik og mange deltog online, så vi kunne få budget og økonomi på 
plads igen. 
 
Sommerfest 
Sommerfesten 2021 blev igen som "det plejer" - mange deltog og de sidst års restriktioner var 
både glemt og ophævet. Tak til alle som deltog og specielt til dem, som igen i år, gjorde det til en 
god fest for alle.  
Sommerfesten 2022 (for 49. gang) vil blive afholdt onsdag d 27. juli - uge 30.  
Vi fastholder 4. onsdag i juli. 
 
Onsdagsarbejde 
Udvalget er stadigvæk af den opfattelse at onsdagsarbejdet er under pres disse år, men sommeren 
2021 viste, at ved fælles indsats - bl.a. maling af festladen - er der mange ressourcer i byen, som vi 
kan udnytte bedre. Og her er mange penge at spare.  
  
Vores holdning er stadigvæk - jo mindre arbejde vi selv ligger i byen - jo flere opgaver vil vi skulle 
betale eksterne håndværkere for at udfører, med de økonomiske konsekvenser det måtte få.  
Men sommeren 2021 viste at vi er på rette vej.  
 
Så stor tak til alle som i løbet at året har bidraget med arbejdskraft, koordination eller gode råd, til 
alles fælles bedste.  
 
 
  



Forsyning & Ejendomme-udvalget 
 
Lader og bygninger 
På generalforsamlingen 2021, blev der fremlagt en 3-5års plan for renovering af laderne, dette 
arbejde pågår stadigvæk hen over sommeren, men vi har sparret lidt allerede, da vi (som tidligere 
nævnt) selv stod for maling af festladen. Uglan-laden fremstår nu flot og kan med almindeligt 
vedligehold holde de næste generationer.    
Udvalget arbejder stadigvæk på en digital opmåling af laderne, og en opgørelse af et opbevarings-
overblik, med henblik på et oplæg til en fordelings/lejeafgift-nøgle.  
Vi havde håbet at færdiggøre arbejde i uge 42, men omfanget var større end forventet.  
Vi forsætter hen over sommeren og fremlægger et endeligt forslag til generalforsamlingen 2023.  
 
Elforsyning 
Vi er steget en smule i forbruget pga. stigende elpriser.  
De ca. 7.000,- er en fast pris for vores 12 lyspunkter.  
Resten er elforbrug i vaskehus og pumpehus.  
 
Renovation 
Der smides stadigvæk alt for meget ”storskrald” i containeren. Den er - som tidligere diskuteret - 
kun til almindelig dagrenovation, som er det daglige affald fra husholdningen, dog skal en del 
sorteres fra til genbrug.  
Der vil til sommer - forsøgsvis - etableres 2-3 små sorteringsbåse ved containeren/garagen, som så 
"tømmes" som den del af onsdagsarbejdet.  
 
Der er i skrivende stund ikke noget nyt om affaldshåndteringen.  
Vi afventer stadigvæk mere information fra Hagfors Kommune omkring den ”fælles” løsning.  
Anders Dahle er stadigvæk på ”sagen” og vi følger op, når der ”sker noget” 
Man fristes til at sige "intet nyt er godt nyt" 
 
Vandforsyning.  
Det er udvalgets opfattelse, at alle huse fortsat har et konstant og ensartet tryk på brugsvandet.  
 
Tak til Lars (Svalen) som igen i år har sikret, at vandforsyningen er stabil i byen. En indsats, som har 
sparret byen for udgifter til både tilsyn og håndværkere.  
 
Afvanding.  
Det er udvalgets opfattelse at vores afvanding virker efter hensigten, bestyrelsen er fortsat ikke 
bekendt med, at der er huse som har problemer med vand i kælder og lignende.  
 
Sneplovning og veje  
Denne vinter har været rimelig mht. sne, så Mats Berglund har derfor ikke måtte rydde mere end 
5 gange denne vinter. Det kan ses på udgifterne.  
I efteråret fik vi lagt nyt grus/belægning på "østvejen" i byen (den del, som er vi selv har ansvar for 
vedligeholdelsen af). Vejen var stort set ødelagt to steder pga. kraftigt regnskyl.  



Tilbuddet - som Mads indhentede - var ca. 1/4 af hvad vi havde troet, så arbejdet kunne gøres 
uden at skulle trække på kapitalreserverne.  
 
Der indhentet tilbud på nyt strandsand ved søen, fra samme firma, så vi håber at få et godt tilbud, 
så "stranden" kan frem stå som ny til sommer.  
 
 
Generelle betragtninger:  
Endnu i år må vi konstatere, at de områder hvor medlemmerne selv stiller op med tilsyn, 
professionel viden og arbejdsindsats er uvurderlig for foreningen, sparre udgifter til ”andre” 
professionelle.  
Derfor kan udvalget - igen - kun opfordre alle, som har specifik viden inden for områder, som 
kunne have interesse for byen, at stille op når det gælder.  
 
Også her skal lyde en tak til alle som i løbet at året har bidraget med arbejdskraft, koordination 
eller gode råd, til vores fælles bedste. 


