
 

Nyhedsbrev forår 2022 
 

Kære grundejere 

Foråret banker for alvor på. Det spirer og gror. 

Vinteren blev mildere end sidste år. Og vådere.  

 

Nye grundejere 

Der er ikke solgt huse siden sidste nyhedsbrev i 

november. 

 

Strandrensning og generalforsamling 

Vi har i år fastsat strandrensning til lørdag d. 14. 

maj kl. 10.00 og generalforsamling til søndag d. 

15. Maj kl. 10.00.  

Det fungerer stadig godt med affaldsbeholderen 

ved trappen. Skiltet, der opfordrer til at tage 

tomme flasker og dåser med hjem til sortering, 

har sin virkning     .  

Indkaldelse med dagsorden til generalforsamling 

udsendes efter bestyrelsesmødet 18. april 

 

Vejene og 20 km i timen 

Vejentreprenøren er gået i gang med Valhallavej og Mjølnersvej. Senere på foråret 

behandles de to veje med støvbindende calciumclorid. Tak til grundejere, der i 

vinterperioden har givet en hånd med at fylde huller på Valhallavej.  

I år får sydlige del af Jarlsvej et læs stabilt grus. En del tung trafik og den meget våde 

februar har været 

hård ved vejen.  

Husk, at alle andre 

veje end 

Valhallavej og 

Mjølnersvej 

vedligeholdes af 

grundejerne på 

vejen. Der er stadig 

lidt stabilt grus i 

bunken, og der 

kommer et nyt læs 

senere på 

måneden. 

 

De gode veje gør, 

at nogle kører 

betydeligt mere end 20 km i timen. Vi har nu fundet trylleformularen ”Sneglefart” og håber, at 

glimtet i øjet appellerer til den lille fartdjævel og lidt roligere kørsel. 

Tak til Helle, Rolf Krakesvej 2, for inspiration og ide til skiltet! 

 



 
Badebro, tømmerflåde og nedkørsel 

I år kommer badebroen op i ugen omkring 1. maj, og når vejret tillader det, samler Henning 

et team til at 

få tømmer-

flåden til søs. 

 

Malik var hård 

ved kysten og 

klinten, men 

vi slap med 

skrækken. 

Badebro og 

tømmerflåde 

overlevede. 

Det gjorde 

den nye 

nedkørsel så 

til gengæld 

ikke. 

Storebælt spiste det yderste stykke, og vi står nu med en amputeret nedkørsel.  

Torsten, Søren O. og undertegnede har holdt et møde med entreprenør Niels Kæmpe om 

udbedring, men har ikke en konkret løsning på nuværende tidspunkt. Forventer en afklaring i 

løbet af april. Hvis badebroen fremover skal opbevares på stranden, rejser spørgsmålet sig; 

hvor meget nedkørsel behøver foreningen?  

På generalforsamlingen stiller bestyrelsen forslag til fremtidig opbevaring af badebro og 

tømmerflåde. Og nedkørslens fremtidige status kommer også på som punkt. 

 

Klippe-ned-dag 

Vi aflyste dagen. Ikke på grund af 

manglende interesse for at give en 

hånd, men manglende 

arbejdsopgaver. Tak til jer, der rakte 

en hjælpende hånd. 

I bestyrelsen tænker vi, at man 

fremover kan henvende sig til Merete 

fra bestyrelsen, hvis opgaven med at 

beskære og klippe er uoverkommelig. 

Merete kontakter så nogle af de 

hjælpsomme og hører om nogen har 

tid og lyst til at hjælpe.  

 

 

 

Hjertestarterkursus 

Kursus i januar blev aflyst pga Corona, og der afholdes i stedet kursus 30. april kl. 10.00 på 

Hellasvej 1. Der er et par ledige pladser, så giv lyd, hvis du er interesseret. 

 



 
Sct. Hans aften 
Vi holder Sct. Hansfest lørdag d. 25. juni. Vi mødes kl 18.00 til fællesspisning og 
efterfølgende bål på stranden. Foreningen er vært og sørger for mad og lidt at drikke til 
maden. Praktiske detaljer og tilmelding følger senere.  
 
Kalender 2022 

Strandrensning: lørdag d. 14. maj kl. 10.00   

Generalforsamling: søndag d. 15. maj kl. 10.00 

Badebro/flåde ud: omkring 1.maj 

Sct. Hans arrangement: lørdag den 25. juni, Spisning kl. 18 og bål kl. 20. 

Badebro/flåde op: Sidst i september 

 

Jeg minder om det gode naboskab og husk at tage hensyn. Også når du sidder i din bil – 

sneglefart. 

 

Fra 1. april til 1. oktober gælder vores ordensregler om plæneklipning og arbejde med andre 

støjende maskiner: Tilladt hverdage indtil kl. 18.00. Søn- og helligdage indtil kl. 12.00.  

Og husk i samme periode skal man også have sin hund i snor på stranden af hensyn til de 

badende og de ynglende fugle. 

 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, så kontakt bestyrelsen. Hjemmesiden er 

altid opdateret og her findes ordensregler, referater fra bestyrelsesmøder, 

generalforsamlinger, kalender, fotos fra området mm. 

 

På bestyrelsens vegne – rigtig godt forår og god sommer til alle. 

 

Ib Jensen, bestyrelsesformand 

 

 


