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Højsæsonen står for døren og mange ser frem til en dejlig sommer efter en lang periode 

med Corona-restriktioner og indgreb i vores almindelige hverdag. 

 

Først skal nævnes, at årets generalforsamling er planlagt til: 

 Torsdag den 26. august 2021 Kl. 19.00 på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld. 

Generalforsamlingen er underlagt de almindelige begrænsninger og generelle 

restriktioner, som gælder for alle forsamlinger. Det betyder, at vi p.t. kan samles max. 

75 personer og arrangementet skal være afsluttet senest kl. 23.  

Vi følger de til enhver tid gældende regler og derfor kan ændringer forekomme. 

På grund af det begrænsede antal, skal vi igen i år anmode om tilmelding. For at så 

mange hustande som muligt kan deltage, må vi igen i år anmode om max. 1 deltager per 

husstand. 

Primo august udsender vi indkaldelse ud med dagsorden for generalforsamlingen. Der 

vil også være information om de aktuelle Corona-restriktioner og anvisning vedr. til- 

melding. For de husstande der ikke er tilmeldt med mailadresse, sættes der som 

tidligere skilt op ved indkørslen. 

Vi beklager begrænsningerne vedr. tilmelding, men håber på medlemmernes forståelse. 

 

……………………………….. 

 

Da vi ofte oplever problemer ved containerstationen i højsæsonen, skal vi endnu engang 

bede alle om at overholde de enkle regler vedr. deponering af affald: 

 



 

Ingen afsætning af affald ved siden af containerne 

Er beholderne fyldte - tag affaldet med retur og afvent at beholderne igen er tømt. 

Deponer kun det affald som er angivet på beholderen – ingen restaffald. 

Vis hensyn til omkringboende naboer til beholderne og de personer der skal rydde op 

efterfølgende!! 

……………………………… 

Bemærk også at græsslåning og brug af andet benzindrevet værktøj, skal undgås mellem 

kl. 12.00 og 15.00. 

………………………………… 

Husk også, at salgsboder langs vejene skal begrænses til at være placeret indenfor egen 

matrikel og ikke på fællesarealer og rabatter langs områdets veje. 

………………………………… 

Badebroen mod syd: 

Foreningens forslag om at nedsætte et broudvalg vedr. fremstilling af nye bro-

elementer var desværre ikke nogen succes idet kun 1 person mødte op ud over 

deltagere fra bestyrelsen. Der arbejdes derfor videre i bestyrelsen med andre løsninger. 

Målet er, at der fremstilles nye broelementer til erstatning af den gamle bro mod syd, i 

løbet af efteråret, så den er klar til montering næste forår. 

…………………………. 

 

Til slut ønskes alle en god sommer med mange oplevelser i vores dejlige område. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


