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Nyhedsbrev foråret 2014
Så er det igen blevet tid til endnu et nyhedsbrev – foråret er godt i gang, og som sædvanlig vil vi fortælle
lidt om, hvad der rører sig i vort sommerhusområde, og hvad vi i bestyrelsen arbejder med.

Vand
Som vi skrev i det sidste nyhedsbrev, foretog vi kontrol aflæsning af vores vandmålere i området her i
januar måned, det er lykkedes os at få aflæst de fleste af målerne, men i skrivende stund mangler vi forsat
8, så hvis du har fået en skrivelse vedrørende manglende aflæsning, så ret venligst henvendelse til os,
således at vi kan få dette arbejde afsluttet.
Vi har netop modtaget tallene fra Kolding Kommune. I forhold til vores aflæsninger og de tal der er
indberettet af grundejerne har det vist, at 17 grundejere har indberettet i alt 349m3 for lidt, men der er
ligeledes 13 grundejere, der har indberettet 383m3 for meget.
Vi valgte, at foretage kontrol af læsning af alle målerne for at komme vores vand spilds difference til livs –
det endelige resultat vil naturligvis blive forelagt på den kommende general forsamling.

Veje og grønne områder
Hede Danmark er allerede godt i gang med rydning af bjørneklo på etape 2 – vi har i bestyrelsen anmodet
Hede Danmark om at fjerne hybenbuskene på stranden i den nordlige ende, ligeledes har vi netop afholdt
møde med Hede Danmark igen, hvor det blev besluttet, at de beskærer nogle af de højeste træer på
skrænten, således vi undgår, at de vælter eller at skrænten skrider.
Vi vil i løbet af de kommende måneder rette henvendelse til de grundejere, der ligger ud til skrænten, da vi
skal i dialog angående afledning af overflade vand fra deres matrikler.
Vi har igen valgt, at det er Ottesen, der skal forestå pasningen af vores grønne områder – vi er forsat meget
tilfreds med hans arbejde, og Ottesen er også altid klar til at hjælpe, hvis der opstår uforudsete ting.
En tak til de grundejere, der husker at informere bestyrelsen om til- eller ombygninger af jeres
sommerhuse, således, at vi som bestyrelse har mulighed for at komme i dialog med jer inden byggeriet går i
gang, og vi dermed undgår unødvendige problemer.
Derudover opfordrer bestyrelsen til at alle hjælper til med at fylde de huller op, der opstår i vejene – det er
et fælles ansvar, at vores veje er vedligeholdte og uden huller. Der er materiale til opfyldning ved
trailerpladsen.
Sidst, men ikke mindst skal der lyde en opfordring til alle hundeejere om at samle hundens
efterladenskaber op, også langs stranden!

Arbejdsdag
Vi forsøger at gentage succesen fra tidligere år, og holder arbejdsdag lørdag den 10. maj 2014 – vi har brug
for ca. 25 til de kommende opgaver – tilmelding først til mølle princippet. – og bestyrelsen vil naturligvis
sørge for lidt forplejning m.v.
Vi mødes kl. 9.30 på Ternevej 3, hos Gudrun.

Tilmelding senest den 1. maj 2014 til Niels enten pr. mail niels@sylan.dk eller på telefonnummer:
33 08 33
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Hvis I har nogle forslag eller ønsker til forbedringer som evt. kan udføres i forbindelse med arbejdsdagen, er
I naturligvis velkomne til at fremsende jeres forslag til Niels inden den 1. maj 2014, hvor vi tager stilling til
hvilke ting og opgaver der skal og kan udføres.

Lege- og parkeringspladser
Afspærring af parkeringspladserne ved Strandvejen 25 og 57 vil blive fjernet omkring påske, såfremt vejret
tillader dette.

Henvendelser
Såfremt der er klager over ting i vores område, skal de rettes skriftligt til formanden.
Adresseændring eller ejerskifte til sekretæren.

HUSK
Sæt kryds allerede nu ved den 23. juni 2014, hvor der sædvanen tro vil blive afholdt Sct. Hans bål på
plænen, igen i år i samarbejde med grundejerforeningen i Teglgården.
MEN husk også at sætte kryds ved lørdag den 28. juni 2014 til vores generalforsamling og sommerfest. Vi
håber på, at vi i år kan få lige så stor opbakning til sommerfesten og ligeledes håber vi på, at se både nye
som gamle medlemmer.
Husk det er en god mulighed for at mødes på tværs til en hyggelig og festlig aften – der plejer at være en
rigtig god stemning

Bestyrelsen ønsker alle et rigtigt godt forår og forhåbentlig en god og solrig sommer.

På bestyrelsens vegne,
Lis Daugaard
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