Hej grundejere i Vellerup Sommerby

Jeg hedder Tara, jeg er 33 år og har ejet en dejlig matrikel herude på Storkevænget i snart 12 år.
Om min erhvervsmæssige baggrund kan jeg fortælle, at jeg er uddannet automekaniker.
Jeg er dog gået væk fra dette og arbejder nu som dyrepasser i stedet.
Jeg stiller op til suppleant for afdeling 5, fordi jeg gerne vil lægge tid og kræfter i at
videreudvikle vores grundejerforening til fælles gavn.
Sommerbyen er stor, og vi har en masse engagerede medlemmer, der både kan og gerne vil
hjælpe. Det giver en masse gode muligheder, som alle kan få glæde af.
Jeg går ind for demokrati, åbenhed og den gode dialog, for der skal selvfølgelig være plads til
forskellighed, og der skal også tages hensyn til mindretallet. Jeg er praktisk anlagt og meget
hjælpsom og samarbejdende af natur.
Jeg er stor tilhænger af at få løst udfordringer "nedefra og op" – og altid på en inkluderende og
respektfuld måde.
En af de ting, jeg gerne vil arbejde for, er at give lidt bedre rammer for vores kæledyr.
Jeg holder meget af hunde og går mange ture herude i Vellerups dejlige omgivelser med min
egen hund. Jeg håber, at vi kan få nedsat en arbejdsgruppe, der kan se på mulighederne
for at få etableret en lille indhegning på et af mange fællesarealer et sted i sommerbyen.
Et frirum for vores rbenede venner, hvor de kan få lov til at strække ordentligt ud og have
glæde af selskab med andre hunde – uden at det er til gene for nogen.
Jeg glæder mig generelt meget over den energi og det
engagement, der på det seneste er kommet ind over
Vellerup, og det er takket være en masse ihærdige ildsjæle
i medlemskredsen.
F.eks.er det skønt med alle de fællesarrangementer, som
popper up rundt i vores sommerby.
Den positive udvikling vil jeg meget gerne være med til at
understøtte.
Venlige hilsener
Tara Forssling
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