
Formandens beretning på generalforsamlingen 2020. 
  
Så er det igen blevet forår i Danmark, og i Lørup. Alt begynder at springe ud, blive 
grønt og varsle sommerens komme. Som medføre en masse dejlig ude tid, hvor 
snakken med naboerne i Lørup sker meget oftere. 
  
Sådan startede sidste års beretning til generalforsamling. Det var også før 
Coronavirusen kom til Danmark, og påvirkede livet i Lørup ligesom i resten af 
samfundet.  
Så i år er generalforsamlingen desværre udsat til senere på året. Hvornår, har vi 
endnu ikke ture sætte dato for? 
  
Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at sige velkommen til de nye familier, der har 
valgt at bosætte sig i og omkring Lørup, dejligt. Der for nogens vedkommende, er 
tilflyttere der ikke på forhånd har tilknytning til Lørup. Og for andre er næsten som 
at flytte hjem igen. Andre skal lige have bygget et hus inden tilflytningen sådan 
rigtigt kan ske. Dejligt med så mange unge familier, nogle med børn, og andre med 
børn på vej. 
  
Tilbage til året der er gået.   
  
Der har været forskellige arrangementer, i løbet af året der er gået. Nogle er som de 
altid har været, andre har andre overtaget. Og nyt er opstået. Til sammen er det en 
vigtig del af fællesskabet i Lørup.  
  
Blandt arrangementer kan nævnes Legeplads dag, hvor vi vedligeholder 
legepladsen. Blev desværre ikke til noget, på grund af for sen udmelding og 
frygteligt regnvejr. Hækken blev dog klippet. Sct. Hans, hvor vi tænder op i grill og 
med fældels salatbord, holder fest. Høstfesten Hos Mette og Allan. En rigtig hyggelig 
aften med rigtig god tilslutning. 
Så kom der æblemostdag hos Hanne og Tue, også en hyggelig dag med god 
tilslutning. 
Adventskransebinding hos Lisbeth og Anders, hvor man kan binde sin egen 
adventskrans og andre juledekorationer. Også her en hyggelig dag med god 
tilslutning. 
Sidste arrangement i år 2019 er sol æg, hos Mette og Lars. Et rigtigt hyggeligt 
arrangement, hvor vi ønsker hinanden godt nytår, og med rigtig stor tilslutning. 
Håber jeg har fået alle med, ellers er det en forglemmelse fra min side.  
  



Bestyrelsen arbejder lige nu med trafik situationen i Lørup, især krydset Lørupvej og 
Mølledamsvej, samt forholdene på Egesmarken. Hvor vi sammen med kommunen 
prøver at finde en god løsning på forholdene. 
  
Så har vi desværre se os nødsaget til at demontere gyngerne på legepladsen, da de 
ikke var forsvarlige mere, dels på grund af slid men også alder havde sat sit præg på 
gynger og stativ. Vi arbejder på at finde en ny løsning, så vi igen kan få gynger på 
legepladsen.   
  
Bestyrelsen har også et opråb til beboerne i Lørup og omkring liggende husstande. 
Vi har det forgangne år ikke haft ret mange betalende medlemmer. Det kan have 
mange årsager, blandt andet at vi sidste år også havde sat det forkerte 
kontonummer på. Det er så lykkedes for os igen i år! Det rigtige er: 0828 000252948. 
Så har vi i år også åbnet for muligheden, at betale med Mobile Pay på nummer 
30384135 Thomas Limbrecht. Det koster kun kr. 50 per voksen i hustanden. 
  
På bestyrelsens vegne Steen.         
 


