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For første gang i snart 3 år, kan vi holde en normal Generalforsamling, som vi husker dem fra før COVID-19; med 

iskoldt vejr udenfor og hvad der virker som en evighed indtil sommervarmen vender tilbage. Som et lille plaster på 

såret, er der mulighed for at trøstespise af smørrebrødet senere. Der vil også være forfriskninger til at styrke modet 

på. 

Det er formentlig ingen hemmelighed at foreningen ikke driver sig selv. Det sørger Bestyrelsen for, alene på basis af 

deres frivillige kræfter. En stor tak skal hele Bestyrelsen have, for Jeres engagement og fortsatte indsats. Det er trods 

alt Jer, som får foreningen til at spille som den gør. 

De fleste i lokalet, har formentlig fået 1., 2., og nok også 3. eller 4. stik med vaccinen. Om man tror på den eller ej, 

må vi sande at udrulningen af den i år, har muliggjort at vi kan have en næsten normal hverdag. Det er alt andet lige 

et privilegie, set i forhold til mange andre steder.  

I løbet af 2021, søgte vi om penge i Ildsjælepuljen, til en ny legeplads, på opfordring fra en beboer. Ved første 

øjekast, så legepladsen ud til at være i dårlig forfatning, hvorfor vi indhentede tilbud og undersøgte med 

håndværkere om mulighed for montering. Pengene blev bevilliget i sensommeren 2021, til brug inden udgangen af 

året. Problemet blev hurtigt, at levering og opsætning af en legeplads var snævert at nå mellem slutningen af 

sommeren og udgangen af året. 

Vi har derfor undersøgt muligheden for at få flyttet pengene med ind i 2022. I parallel med dialogen, er den 

nuværende legeplads undersøgt nærmere. Denne gang med nogle faglige øjne i baghånden. Det blev her konstateret 

at legepladsen ikke er i lige så dårlig forfatning, som den indledningsvist så ud til at være.  

Dels på grund af lange leveringstider, stigende priser på råmaterialer, men i særdeleshed også for at undgå unødigt 

frås med råmaterialer, er der truffet beslutning om ikke at få monteret en ny legeplads. 

I stedet har den nuværende legeplads fået en let opløftning, med potentiale for malearbejde i det indeværende år.  

Det helt store emne for foreninger i Benløse, i 2021, har været udrulningen af fjernvarme. Tidligere på året er der 

lavet en rundspørge hos du, jeg og din nabo om hvorvidt vi ønsker fjernvarme.  

Med stigende priser på gas, uro i verdenen og en usikker fremtid på netop dét fossile brændstof, har det aldrig givet 

større mening at kigge nærmere på fjernvarme.  

Det er naturligvis den enkelte beboers valg, om de ønsker at tilmelde sig rundspørgen, men jeg vil opfordre alle til at 

tage et ekstra kig på fjernvarme, hvis ikke i allerede har.  

Til kratluskeraften i det forgangne år, har der været stor tilslutning. Det er rart at se så mange af jer deltage. Vi ser 

frem til at se mindst lige så mange til den næste. Vi oplever at de fleste kommer for kage og øl, men ender med at 

blive for hyggen og ikke mindst den ekstraordinære chance for ekstra havearbejde. Tak til alle Jer som deltog.  

De grønne områder bliver en anelse mere bekvemme og veltrimmet at være på, når alle giver en hånd med. 

Asfalten er på ny i vinters, lappet flere steder og der er fortsat slaghuller i den, som skal udbedres. Selvom jeg ved at 

ingen kører over 30 km/t på vejene, vil jeg blot for en sikkerheds skyld alligevel, opfordre alle til at overholde skiltede 

hastighedsgrænse. Det gavner sikkerheden, slider mindre på asfalten, som i sidste ende betyder at det koster mindre 

at vedligeholde.  

Selvom jeg elsker at snakke, hvis ikke i allerede har luret det, stopper jeg her, inden jeg får udhulet dagsordenen 

fuldstændigt, før vi overhovedet er startet rigtigt på den. 
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