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Nye medlemmer. 

Igen i år er der kommet nye sommerhusejere til og bestyrelsen byder jer 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 2 bestyrelsesmøder i det forløbne år. 

Veje. 

Der er gennemført renovering af Tårnurtvej og Svaleurtvej, og der er udført nødvendige reperationer på de 

øvrige veje. 

Strandensning og udlægning af badebro. 

Den 03.05.2008 var der mødt 20 medlemmer op for at udføre strandrensning og udlægning af badebro. 

Badebroen er nu næsten færdig. Dog mangler der udlægning af forlængelsen ind mod land. 

De 2 nye borde/bænkesæt blev opsat. 

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

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

Postkasser. 

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 postkasen bliver spærret. 

Fællesarealer. 

Bestyrelsen har indgået en aftale med Hernrik Rasmussen om slåning af fællesarealerne. Han gør det uden 

beregning, mod at han må høste høet. 

Klage over bestyrelsen. 

Et medlem har kalget til kommunen om vedligeholdelse af Pileurtvej. Kommunen har afvist klagen. 

Bestyrelsen har bedt medlemmet møde op på vores generalforsamling og her fremkomme med sine 

synspunkter.  

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 23.06.08. 

Kastaniegården. 

Lederen af kastaniegården kommer til vores generalforsamling og fortæller om Kastaniegården og dens virke. 

 

Den 20.05.08 

På besrtyrelsens vegne 

Egon Andersen   
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