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Marts 2021
Foråret står på spring med varsel om opstart af en ny spændende sommerhus-sæson.
Rigtig mange huse har skiftet ejere i den forløbne periode og kun ganske få huse er for tiden sat til salg i
vores område.
Bestyrelsen vil gerne byde de mange nye husejere velkommen og med tak modtager vi mange mailadresser. Vi har ca. p.t. ca. 220 adresser ud af godt 300 husstande men vil gerne have de sidste med. Også
områdets Facebook-initiativ bliver hele tiden udvidet. Når vi gerne vil have mailadresser er det foreningens
mulighed for at komme i kontakt med beboerne med nyheder, indkaldelse til generalforsamling og ikke
mindst varsling i tilfælde af problemer med f.eks vandkvalitet, lukning af vandforsyning ved reparationer
m.m.
De mange ejerskifter betyder stor aktivitet med ombygning og renovering. I den forbindelse skal vi nævne,
at for kørsel med køretøjer over 15 tons, skal der indhentes køretilladelse. Det er den enkelte husejer, der
er ansvarlig for skader på veje og rabatter.
Genbrugsstationen er blevet benyttet flittigt og i det store og hele respekterer folk systemet. Der har dog i
perioder været stort pres på stationen. På grund af fare for rotter og gener for naboer, skal vi endnu
engang gøre opmærksom på, at placering af restaffald ved siden af beholderne er forbudt. Er de enkelte
beholdere fyldte må der ikke henstilles materiale på pladsen. Tag det i stedet med retur og kom igen når
der igen er plads i beholderne.
Som mange allerede er bekendt med har vi haft store udfordringer med lækager i vores ledningsnet. Efter
et par reparationer i februar er status imidlertid, at vi stort set er forskånet for spild. Hovedledningsnettet
er generelt i en acceptabel stand men de gamle stophaner på de enkelte parceller er der imod en stor
trussel for fremtidig vandspild. Bestyrelsen arbejder derfor med forskellige renoveringsscenarier i
samarbejde med 2 virksomheder. Indenfor kort tid får vi prisoverslag på forskellige grader af renovering.
Når en endelig plan er fastlagt vil vi informere nærmere herom.
Foråret er også tiden, hvor vi normalt afholder årets generalforsamling. På grund af Corona-situationen er
det svært at fastsætte dato og form for en generalforsamling. Også her vender vi tilbage når der kan findes
en løsning.
Som også mange har bemærket, er områdets bænke blevet sat i stand med ny træbeklædning til glæde for
alle der færdes i området. Inden Påske gennemgår vi områdets veje og reparerer hvor der er opstået skader
i vinterens løb.
Når der foreligger en dato for opsætning af badebroer lader vi også høre fra os.
God Påske og god start på sæson 2021!
Bestyrelsen

