Nyhedsbrev - Teglgården Marts 2019
Generalforsamling
Nu er vi kommet ind i marts måned og en ny sæson nærmer sig med hastige skridt. En af de faste
forårsbegivenheder er den årlige generalforsamling, som i år afholdes lørdag d. 13. april kl. 14 i Brødremeninghedens
Hotel i Christiansfeld. Traditionen tro byder vi på kaffebord med boller og lagkage.
Der vil blive udsendt en officiel indkaldelse i løbet af kort tid. Som nævnt på tidligere generalforsamlinger vil denne
indkaldelse i år og fremover KUN blive udsendt i form af en email til vore medlemmer.
Da der er en del medlemmer, der ikke har opgivet en email adresse, vil vi også slå indkaldelsen op på vore
informationstavler, ligesom den kommer på hjemmesiden: teglgaarden-info.dk.
I er meget velkomne til at komme med forslag til generalforsamlingen, men for at de kan behandles her skal de være
formanden i hænde senest 8 dage før.

Hjælp til opsætning af badebroer
Badebroerne bliver sat op lørdag d. 11. maj kl. 9:30. Brolauget står for opsætningen, som de plejer, men de vil rigtig
gerne have så mange hjælpere som muligt. Deltagere i broopsætningen bliver belønnet med en flaske god vin.

Overfyldte affaldsbeholdere
Vi har fået flere henvendelser fra vore medlemmer, som klager over affald der ligger og flyder omkring
affaldsstationen. Det har især været galt i forbindelse med ferier, hvor containerne bliver overfyldt pga. ekstra
meget affald.
Vi er opmærksomme på problemet og prøver at få tømt beholderne oftere i disse perioder. Men for at undgå
problemet med affald ved siden af containerne har vi også brug for jeres hjælp. Beholderne må kun fyldes så der ikke
stikker noget ud og så låget kan lukkes helt på restaffalds containeren. Er der ikke plads til mere må man vente til de
er tømt eller selv køre affaldet på genbrugsstationen i Christiansfeld.

Køretilladelser lastbiler over 15 ton
Det er dejligt at se der er godt gang i byggeriet i vores område. Har man i den forbindelse brug for kørsel med
lastbiler over 15 ton, som er den maksimale belastning vore veje kan klare, kræver det en speciel køretilladelse, som
man kan søge om ved at henvende sig til formand@teglgaarden-info.dk
Når man bestiller en vognmand eller bestiller materialer til udbringning er det vigtigt at nævne for vognmanden eller
trælasthandlen lastbilen maksimalt må veje 15 ton. Vejer den mere, er grundejeren forpligtet til at søge om
dispensation.

Beskæring af træer og hegn
Bestyrelsen får en del henvendelser fra medlemmer, som føler sig generet af naboens træer og buske.
Bestyrelsen går ikke ind som aktiv part i disse sager, men opfordrer til at parterne mødes ansigt til ansigt over en kop
kaffe og får lejlighed til at høre hinandens synspunkter i sagen, og derefter indgår et kompromis, som begge parter
kan leve med. Lykkes det ikke første gang, så prøv igen på et senere tidspunkt, når man har haft tid til at tænke over
modpartens argumenter.

Det kan være fristende at skrive en email eller et brev, i stedet for at mødes personligt, men emails og breve kan
tolkes på flere måder, og man kan ikke se om det er skrevet med et smil på læben, så ofte opfattes det meget
hårdere end det er ment, og dermed optrappes konflikten.
Langt de fleste konflikter kan løses hvis man mødes personligt og udviser tolerance og forståelse for hinanden.

Stemningsbilleder

Lavvande efter en vestenstorm

I denne vinter er der kommet en del sand ind. Stranden ser indbydende ud og er klar til de første badegæster!

Bestyrelsen ønsker alle et godt forår!

