Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Bestyrelsen
Jeres nye bestyrelse er kommet godt fra start, og vi føler alle, at der i foreningen er
kommet en helt ny og befriende god stemning. Folk taler sammen og hygger sig meget,
når de/vi mødes på trappen, broen eller på vores arealer.
Sct. Hans
Sct. Hans festen forløb rigtig godt med utrolig mange fremmødte medlemmer, der
trodsede den hårde blæst.
Vejsalt
Mjølnersvej og vores del af Valhallavej blev behandlet med vejsalt i juni måned. Vi har
fået en del tilkendegivelser om, at støvgenerne der efter, er væsentlig reduceret.
Trappen
Vores gamle trappe er blevet reetableret med et utrolig flot resultat. Stor tak til
trappegruppen, der har lagt rigtig mange timer i arbejdet, og en speciel tak til Ole
Hansen for at stille sine gravemaskiner til rådighed, og til Hugo for at være tovholder
på projektet, mens jeg opholdt mig i Frankrig. Trappen blev umiddelbart efter
opsætningen malet af 4 af vores friske piger i foreningen.
Badebroen
Vores badebro var i en sørgelig forfatning, og der manglede rigtig mange beslag,
bespændinger, bolte og møtrikker samt broelementer, balustre og starttrappe m.v.
Der blev indhentet tilbud på de manglende dele hos firmaet Bandholmbroen. Det ville
koste mellem 40.000 kr. og 50.000 kr. at købe de manglende dele. Ved en kæmpe
indsats fra Hugo, der fik lov at producere de manglende dele på Ole Hansens
værksted, lykkedes det omkring Sct. Hans, at være klar med arbejdet. Ole leverede
en masse af delene gratis og resten af de rustfrie materialer til rene spotpriser.
Resultatet er blevet rigtig godt, og badebroen er blevet flittigt brugt i sommer af
unge som gamle. Pga. det meget lave vand ved broen, har bestyrelsen beslutte, at
sætte et ekstra brofag på til næste sæson, så vi kommer lidt længere ud til dybere
vand. Broen vil fremover blive opbevaret i lade for vinteren.
Opslagstavle
Der opsættes snarest en ny fin opslagstavle nær bommen ved Jarlsvej, på et nyt
rustfrit stativ..

Hestegødning
På den store gård Gårdhøjvej 4, kan der hentes hestegødning til køkkenhaven.
Kontakt Gitte Lysholt inden på 27 26 14 13
Tømmerflåde
Arne Nielsen og Torsten har lovet, at lave en tømmerflåde, der vil være klar til
næste badesæson.
Solplatforme
Det er besluttet, at Torstens forslag, om at fabrikere en platform på begge sider af
de nederste trappetrin, skal etableres til næste sæson. Torsten står for projektet.
Affaldsbeholdere
Vores 2 affaldsbeholdere på stranden og den ene på skrænten, bliver tømt hver 14.
dag i sommersæsonen. Resten af året efter behov. Der bliver samtidigt tjekket for
Bjørneklo på skrænten.
Græsslåning
Græsslåning af fællesarealerne, parkeringspladsen og vejrabatten på Valhallavej,
bliver nu slået, hver gang græsset er ca. 10 cm højt.
Foreningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside er under omstrukturering, så den bliver mere overskuelig.
Bestyrelsen vil i fremtiden lægge alle relevante oplysninger og informationer ud på
siden. Så vi håber, at I fremadrettet vil bruge siden mere og mere, så alle kan være
velinformeret om livet i vores forening. I kan via hjemmesiden kontakte bestyrelsen
via vores e-mailadresse. Besøg vores hjemmeside på: www.drosselbjerklint.dk
Klipning af levende hegn og hække
Bestyrelsen skal opfordre jer til at klippe hække og hegn mod stier, naboer og vej
således, at der er fri passage, og at hegnsloven er overhold med 180 cm maks. højde.
Forslag om pligt til vintervedligeholdelse i sommerhusområderne af private veje
Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har stillet forslag om, at
vintervedligeholdelsen af private fællesveje udvides til alle sommerhusområderne.
Forslaget er sendt til offentlig høring og har været annonceret i dagspressen.
Forslaget er vedlagt denne skrivelse. Bestyrelsen har gjort indsigelse med forslaget,
se vedlagte brev. Der er på nuværende tidspunkt indkommet en del
indsigelsesskrivelser fra bestyrelser i div. grundejerforeninger og fra medlemmer af
foreningerne. Men det er af yderste vigtighed, at så mange som muligt gør indsigelse,
for at få forslaget forkastet. Derfor vedlægger vi et forslag til indsigelse, som I kan
anvende umiddelbart, eller I kan lave jeres egen indsigelse. Husk at indsigelsesfristen

er 10. september 2012.

På bestyrelsens vegne, ønsker jeg jer en fortsat god sommer
Henning Fardan (formand)

