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Året er ved at være gået og sæsonen 2020 ved at være afsluttet. 

I årets løb har der generelt været stor aktivitet i området. På grund af rejsebegrænsningerne hen 

over året, har der primært været husejerne selv og danske gæster, der haft har glæde af området. 

Året har været præget af Coronaen og de restriktioner, der har været forbundet med den. 

Allerede i foråret skabte pandemien udfordringer. Afvikling af årets generalforsamling var ikke mulig 

at gennemføre i april, som er normalt i foreningen. I stedet blev det flyttet til august, hvad der også 

gav problemer da tilmeldingerne oversteg det antal, der måtte være i salen, desværre uden at vi var 

informeret. Bestyrelsen beklager de problemer det medførte. 

Om afvikling af generalforsamlingen i 2021 kan gennemføres i foråret står stadig åben men vi lover 

at informere i god tid. 

Som omtalt på generalforsamlingen i august var der givet tilsagn om forhandling om sammen-

lægning af vores vandforsyning og Hejls Vandværk.  Hen over året har vi arbejdet med forskellige 

løsninger i den forbindelse. I november meldte Hejls Vandværk imidlertid tilbage, at de alligevel ikke 

var interesseret og drøftelse vedr. sammenlægning dermed afsluttet. 

Som konsekvens af udmeldingen arbejder bestyrelsen nu videre med forskellige renoverings-

løsninger da vi desværre stadig har problemer med lækage i vores ledningsnet.  Når der er truffet 

afgørelse vil vi informere herom. 

I efteråret er der etableret en ny bænk ved trappen ved Bellahøj. Yderlige er der indkøbt nyt træ til 

de bestående faste bænke, så de vil fremstå pæne til den kommende sæson.  Ved stierne er de 

gamle rustne ”tre-ben” erstattet af nye galvaniserede.  

Også ordensreglerne for området pt under revision og forventes klar indenfor kort tid.   

Genbrugsstationen har generelt fungeret godt hen over efteråret men nu nærmer sig Jul og Nytår 

sig, hvor vi ved at presset på igloerne er stort. Vi skal derfor henstille til, at restaffald ikke afsættes 

på pladsen. Hvis igloerne er fyldte så undlad at sætte pap, flasker mm ved siden af beholderne.          

Tag det med retur og fyld i når beholderen igen er tømt!  



 

Overvej også, om du har den rigtige størrelse affaldsbeholder og passende tømnings aftale - i 

særdeleshed, hvis du udlejer dit sommerhus?  

Gennem de sidste uger har vi oplevet en del tyverier i området. Vi skal derfor opfordre til at se efter 

personer og køretøjer, der, med mistænkelig adfærd, bevæger sig rundt i området. Skulle det være 

tilfældet er vores Facebook-gruppe et godt medie til at advare andre beboere. 

  

Til slut vil vi ønske alle i foreningen en glædelig Jul og Godt Nytår! 

 

Bestyrelsen 


