Nye tiltag i dit sommerhusområde
Udskiftning af vandmålere
Vandmålere skal skiftes ud efterhånden, som de bliver gamle og i år skal vi udskifte 30 stk.
vandmålere, som skal sendes til Kalibrering i Ringe på Fyn. De berørte sommerhusejere vil blive
adviseret pr. mail angående dato. Hvis måleren er låst inde i skur, eller ikke umiddelbar
tilgængelig, kontakt venligst Niels på tlf. 23872018 vedr. adgang til måler.
Beskæring af skråning
Arbejdet med beskæring af skråningerne ud mod vandet og andre steder, er foretaget i efteråret.
Allerede i slutningen af sidste år, blev skråningerne beskåret, for at sikre mod invasive planter og
jordskred. Nogle steder var dog ikke tilgængelige, de vil blive beskåret senere, ligesom der løbende
vil være mere beskæring nogle steder, bl.a. for at håndtere invasive planter.
Arbejdsdagen i april er aflyst på grund af Corona
Mindegaardens årlige arbejdsdag, som skulle afholdes d. 18. april 2020, er foreløbigt aflyst, pga.
de nuværende omstændigheder omkring Coronavirus. Ny dato og tidspunkt meldes ud senere.
Affaldsordning
Den nye affaldsordning, med nye affaldsbeholdere er trådt i kraft i år, og vi håber alle tager godt
imod den nye affaldsordning.
Vi opfordrer alle husejere til at tjekke størrelsen på deres beholdere og sørge for at man til
sommerhuset har de passende mål, så der er plads til affaldet i den nye beholder. Man kan ved
Kolding Kommune selv ændre og bestille en anden beholder, hvis den nuværende ikke passer til
mængden af affald. Her kan man læse mere om den nye ordning https://www.kolding.dk/borger/affaldgenbrug/husholdningsaffald

Da tømningsdagene i den nye affaldsordning er anderledes end tidligere, er det vigtigt at alle er
opmærksomme på følgende:
• Tjek tømningsdagene for dit eget sommerhus
• At affaldsspanden passer til mængden af affald for dit sommerhus
• Ingen henstilling af affald ved siden af affaldsbeholderne, så vi kan sikre at der ikke går dyr i
affaldet, mens man ikke er i sommerhuset.
Kontingent
Kontingentopkrævning sendes ud på mail, til de som har accepteret at grundejerforeningen har
jeres e-mailadresser, og som almindelig post til ejere, som ikke har opgivet deres mailadresse.
Sidste betalingsdag for kontingent er d. 19. juni 2020.
Dødsfald
Vores mangeårige bestyrelsesmedlem Thorvald Simonsen er afgået ved døden den 9-3-2020, i en
alder af 89 år.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i år d. 27. juni 2020. Indkaldelse sendes ud på e-mail eller pr. brev,
afhængigt af om man har accepteret at grundejerforeningen har jeres e-mailadresser. Hvis der er
behov for ændring af datoen, pga. Corona situationen, vil dette blive meldt ud på mail.
Corona hensyn
Sommerhusområdet er omfattet af de gældende forholdsregler. Og vi opfordrer alle i til at tage
hensyn og udvise samme adfærd, som andre steder.
Dette gælder også alle legepladserne, som derfor også pt. er lukkede, se skiltning på den enkelte
legeplads.

Bestyrelsen ønsker jer en god sommer

