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Nye medlemmer. 

Hvis der igen i år er kommet nye sommerhusejere til bydes de hermed velkommen. 

Husk at oplyse hjemmeadresse, sommerhusadresse, tlf. nr. og mailadresse til sekretær Gert Larsen 

på E-mail : gert-larsen@mail.stofanet.dk eller telefonnr. 56316525. 

Har i  mod forventning ikke fået vore vedtægter, deklarationer og byplanvedtægter kan disse udleveres ved henvendelse til 

bestyrelsen. 

Bestyrelsesmøder. 

Der er afholdt 1 bestyrelsesmøde i det forløbne år. 

Veje. 

Der er gennemført de nødvendige reperationer på vore veje i år. Bestyrelsen har indhentet tilbud kr. 15.625 på vedligeholdelse af 

vore veje med løs overflade i det kommende år og arbejdet er sat i gang. Vi har desuden fået tilbud på udbedring af revnerne i 

Kastaniegårdsvej på kr. 12.250 og arbejdet sættes i gang, så snart Kastaniegården har fornyet sit tidligere tilsagn om at betale 1/3 

del af udgiften. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at følge vedlagte påbud fra kommunen om at træer og buske skæres ned, 

så de angivne max. mål overholdes og at hegnsloven og vore vedtægter overholdes med hensyn til hegn mod naboer og veje og stier. 

Strandrensning. 

Den 08.05.2010 var der mødt 21 op for at udføre strandrensning og reperation af badebroen. 

Vi rensede, som vi plejer, også stranden for plast, flasker, dåser, dæk m.v. fra Farøbroen og til Hjallet. 

Til stor hjælp og glæde var der fra Værkstedsskolen Ørnehøj 5 elever og 2 lærer, som deltog i arbejdet.  

Bestyrelsen takker de fremmødte og Hanne, som sædvanen tro kom med kaffe og kager. 

Desuden takker bestyrelsen Kirsten og Helmudt for tømning af affaldsposerne i det forløbne år. 

Bådbroen nåede vi desværre ikke at få rettet op, men det vil ske snarest. 

Renovering af hyggekrogen ved bådbroen, vil blive  prissat og gennemført, hvis det ikke bliver alt for dyrt. 

Postkasser. 

Flere af poskasserne har været brækket eller sprængt op. John vil med reservenøglerne i hånden forsøge at reparere dem og eventuel 

indkøbe nødvendige reservedele. Nogle postkasser er overfyldt med reklamer og vand kan trænge ind og ødelægge kasserne og 

andres post.  

De medlemmer der ikke tømmer deres postkasser for reklamer og andet bedes kontakte John Olsen 

Lungeurtvej 2 tlf. 55386668, som så vil sørge for at postkassen bliver spærret.  

Fællesarealer. 

 Hernrik Rasmussen fortsætter med slåning af fællesarealerne.  Arbejdet skal være afsluttet senest 15.06. 

Bestyrelsen har arbejdet med flere løsninger på rydning af fællesgrunden matr. 9ey og foreslår nu, at der vælges en arbejdesgruppe  

her og nu, som med egne redskaber, motorsav og så videre går i gang med rydningen og at grundejerforeningen stiller kr. 5000 til- 

rådighed til leje af maskiner så som flismaskine m.m.  

Haveaffald / Sankt Hans bål. 

Brændbart haveaffald ( ikke store rødder og store grene ) kan som sædvanlig henlægges på ”engen ” fra 1. til 23. juni. Sankt Hans 

bålet tændes kl ca. 21 den 23.06.2010. 

Bestyrelsesansvarsforsikring. 

Bestyrelsen har tegnet en sådan forsikring hod TOP-DK udgift ca. kr. 2000 pr. år med en dækning på 500.000. 

Løse hunde. 

Medlemmerne opfordres til at holde deres hunde i snor, hvis de ikke har fuld kontrol over dem.  

 

 

 

Den 13.05.2010 

På besrtyrelsens vegne 

Egon Andersen   
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