Nyhedsbrev fra Bestyrelsen
Juli 2013
Badebroen
Vores badebro kom desværre lidt for sent ud i år (6. juni) da broforlængelsen, vi
have planlagt, blev lidt forsinket i produktionen. Det er meningen, at den brede
sektion skal stå yderst. Men p.g.a. nogle store sten, der ikke umiddelbart var til at
flytte, måtte vi montere det nye brofag for enden af den brede sektion. Næste år vil
de store sten blive fjernet med maskine, så broen kan komme til at stå som planlagt.
Hugo har haft et stort arbejde med at fabrikere den nye broforlængelse, der
snarest vil blive afsluttet med gelænder og et par trin ekstra til trappen for enden af
broen. En meget stor tak til Hugo, og til Ole for at have lagt værksted til m.m.
Vores veje
Vores veje har ofte været hårdt ramt af det våde efterårs- og vintervejr. Vi har
planlagt, at lægge 5 cm stabilt lerholdigt grus på Valhallavej og 10 cm på Mjølnersvej,
med efterfølgende tromling således, at vejene hæves over græsrabatternes terræn,
så overskydende vand kan løbe ud i rabatterne frem for at skylle gruslag væk fra
midten af vejene. Der vil blive taget behørigt hensyn, så vandet efterfølgende ikke
løber ind på stikvejene. Da Valhallavej og Mjølnersvej p.t. er i en rimelig god stand,
vejarbejde bedst udføres i fugtigt vejr og vi samtidig ønsker at genere medlemmerne
mindst muligt med støjgener her i højsommeren, er arbejdet planlagt til udførsel i
efteråret. Vi har endvidere observeret, at det lerholdige grus, vi anvendte til vejene
sidste år, støver mindre. Denne omstændighed sammen med det faktum, at vejsalt
skal pålægges i fugtigt vejr har medført, at vi dropper udlægning af vejsalt i år, og
noterer os, hvorledes dette fungerer i løbet af denne sommer.

Solplatforme ved trappen
De nye platforme for enden af trappen er blevet en stor succes. De bliver brugt
rigtig meget, og folk mødes ofte der og hygger sig med hinanden. Stor tak til Torsten
for det meget store arbejde han har udført for foreningen, og mange tak til Hermod,
der har hjulpet godt til.
Tømmerflåden
Fabrikation af tømmerflåden og udlægning af denne må vi vente med, indtil der
foreligger en tilladelse fra Kystdirektoratet.
Redningskransen
Der er ved trappen opsat en ny redningskrans doneret af Trygfonden. Torsten har
stået for projektet og opsat kransen. Stor tak for det.
Trappen
Trappen er igen i år blevet malet hele 2 gange af vores 6 friske piger. Stor tak for
arbejdet til Linda, Connie, Bende Alice Lissie og Winni.
Vores badevand
Da vi i flere år har konstateret en del grønalger fra drænudløbene ved stranden og i
vandkanten tæt ved vores badebro, har vi haft mistanke om, at der måske som
tidligere blev udledt colibakterier i vores dræn. Derfor tog vi sidste år sagen op i
Landliggerudvalget. Dette har medført, at kommunen her i forsommeren har
foretaget analyser af vores badevand. Det er med glæde, at vi kan informere om, at
der ikke findes spor efter colibakterier ved vores strand, og at vandet er helt rent.
kommunen har lovet at foretage 3 yderligere analyser i løbet af sommeren.
Nye medlemmer
Bestyrelsen har budt velkommen til 2 nye medlemmer, Mjølnersvej 14 og 20, og
afleveret en god flaske rødvin til hver samt div. foreningspapirer.
Foreningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside er helt opdateret med relevante informationer og dejlige
billeder fra vores område. I opfordres til at besøge siden, for at hente alle
nødvendige informationer med bl.a. referater af bestyrelsens møder. Man kan via
hjemmesiden kontakte bestyrelsen direkte.

Havegrill på stranden
Vi har opsat en lille havegrill, sponsoreret af Linda Møller, ved bænkarrangementet på
stranden. Grillen er til fri afbenyttelse for vores medlemmer efter princippet ”først
til mølle”.
Beskæring af træer og buske
Vi henstiller til medlemmerne, at man husker at beskære træer og buske mod stier og
veje, så der er fri passage.
På bestyrelsens vegne ønsker jeg medlemmerne en fortsat rigtig god sommer.
Henning Fardan
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