Nyhedsbrev forår 2020
Kære grundejere
Foråret er kommet og det er Coronaen også. Det første er savnet og velkendt. Det sidste er
nyt og rigtig skidt. Coronapandemien får også betydning i vores lille grundejerforening.
Generalforsamling og strandrensning
Vi har i år fastsat strandrensning til 9. maj og generalforsamling til 10. maj.
I år aflyser vi strandrensningen og opfordrer til at samle affald, når du alligevel er på
stranden.
For at gøre det nemmere at komme af med affaldet opsætter bestyrelsen en pæn
affaldsbeholder af træ ved trappen ned til stranden. En nem måde vi alle kan være med til at
holde vores skønne område pænt og mindske smitterisiko.
Rigtig mange vil gerne lige snuppe en plasticpose eller noget papir, hvis det er let at komne
af med. Vi prøver.
Generalforsamlingen udsætter vi. Foreløbig har vi sat en ny dato søndag d. 21. juni. Vi
kender ikke smittespredningen og de præcise retningslinjer i juni, så I hører nærmere medio
maj. Hvis det bliver nødvendigt, rykker vi generalforsamlingen til efter sommer.
Vejene
Efter flere tilløb er det endelig lykkedes at få en fælles vedligeholdelsesaftale med de to
andre grundejerforeninger på Valhallavej. Vi får i sammen forbindelse også ordnet
Mjølnersvej.
Vi har lavet en treårig aftale med vores vejentreprenør Niels Kæmpe. Aftalen gælder april –
oktober og omfatter også støvbekæmpelse med calciumklorid.
Resten af vejene vedligeholdes af grundejerne på vejen. Der er stadig stabilt grus i bunken
og der kommer nyt læs senere på måneden.
Badebro og tømmerflåde
Vi forventer, at den nye badebro sættes op i løbet af maj. Vi mangler at få fjernet
bundstykker fra den gamle. Det er planen, at det sker samtidig med at tømmerflåden
transporteres til stranden. Og i den sammenhæng genopretning af nedkørslen. Vinterstorme
og højvande har været hård ved skrænt og nedkørsel.

Hjertestarter og kursus
Nye kurser i hjerestarter er
foreløbig udskudt. Her afventer
vi også myndighedernes
retningslinier.
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Kalender 2020
Strandrensning: lørdag den 9. maj, kl. 10.00. Aflyst
Generalforsamling: søndag den 10. maj, kl. 10.00. Rykket til søndag d. 21.
juni.
Badebro/flåde ud: medio maj.
Sct. Hans bål: lørdag den 27. juni, kl. 20.00.
Badebro/flåde op: Weekend den 11. - 13. september. Alt. den 18. - 20.
september.
Hvis ovenstående giver anledning til undren, eller du har andre spørgsmål du gerne vil
vende med bestyrelsen, så hold dig ikke tilbage. Send en mail, ring eller kontakt en fra
bestyrelsen.
Husk, at frem til 1. oktober gælder vores ordensregler om plæneklipning og arbejde med
andre støjende maskiner: Hverdage indtil kl. 18.00. Søn- og helligdage indtil kl. 12.00
På bestyrelsens vegne – rigtig god påske til alle og pas på jer selv og hinanden.
Ib Jensen, formand

