Grundejerforeningen Mindegårdens Sommerland

December 2020 – Nyheder fra året der gik
Seneste nyheder fra vores sommerhusområde – læs om nyt fra bestyrelsen, samtykkeerklæring og forbedringer i
sommerhusområdet.
Bestyrelsen har holdt flyttedag på nogle af pladserne. Vi har sagt farvel til Jette, som har været vores kasserer i
mange år. Bestyrelsen vil gerne hermed sige tak for mange års godt samarbejde og engagement i både bestyrelsen og
vores område, og den sidste del slutter jo heldigvis ikke . Med Jettes farvel følger samtidig et velkommen til vores
nye kasserer Leif, vi glæder os til det fremtidige samarbejde.
Mette har overtaget næstformandsposten og Maria forsætter som bestyrelsesmedlem med ansvar for hjemmesiden.
Vores formand Niels bliver på sin plads, og det samme gør Lars, som sekretær.
Indberetning af vand - husk at aflæse vand, det skal ske i til Blue Kolding senest d. 5. januar 2021.
Miljøstationen – Bestyrelsen har besluttet, at der i vinterhalvåret fra og med 1. november til 31. marts, ikke må
opmagasineres trailere, både m.m. ved miljøstationen. I sommerhalvåret fra og med 1. april til 31 oktober, tillades
opmagasinering af trailer, dog uden båd.
Samtykke – hvis man ønsker at modtage nyheder og andet fra bestyrelsen, på e-mail, skal man underskrive en
samtykkeerklæring. Dette kan gøres ved at kontakte en fra bestyrelsen.
Rottespærre – over 40 grundejere har tilmeldt sig og prisen blev derfor kun kr. 1.600 plus moms. De tilmeldte
grundejere er orienteret, og de vil hver især blive kontaktet af Anticimex, som skal montere dem.
Året 2020 har været et lidt anderledes år i Mindegårdens sommerland
Det har været året for Corona restriktioner på legepladser, generalforsamling på e-mail og afstandtagen mange
steder, men det har heldigvis også været et år med mange i deres sommerhuse og forbedringer i området. Vi har fået
bedre siddepladser til udsigten og der er lagt ny asfalt på de store veje.
Trapper ned til stranden er forbedret med børnegelænder, det har været taget godt imod, så det samme sker på flere
af trapperne. Og så har vi fået nye bænke, de flotte bænke er sat op på udvalgte udsigtssteder, så vi kan nyde
udsigten ud over vandet
2021 - Vi ser frem til at vi kan mødes i det nye år 2021, som forhåbentlig bliver lidt mere, som vi kender det, så vi også
kan mødes til en generalforsamling igen.
Kommentarer, glade tanker og julehilsner er altid velkomne med retur på denne nyhedsmail.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

