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Nyhedsbrev foråret 2011
Så er det igen blevet tid til endnu et nyhedsbrev – det sidste der bliver fremsendt til alle. Vi vil som
sædvanlig fortælle lidt om, hvad der rører sig i vort dejlige sommerhusområde, og hvad bestyrelsen
arbejder med.

Lokalplanen
Som I alle sammen har fået oplyst via brev fra kommunen er der for vores område udarbejdet et forslag om
ændring til en lokal plan for vores område.
Der er sidste frist for indsendelse af indsigelser og ændringsforslag til lokalplanen den 16. marts 2011 og vi
skal naturligvis opfordre alle til at indsende deres indsigelser såfremt I har nogen.
Bestyrelsens indsigelser vil blive lagt ud på vores hjemmeside til orientering, når disse er fremsendt til
kommunen.

Veje og grønne områder
Bestyrelsen vil i det kommende år vurdere, hvilke veje der skal renoveres, og hvilke reparationer der skal
foretages efter endnu en meget hård vinter.
Dog skal vi forsat gøre opmærksom på, at såfremt man volder skade på vejene skal disse udbedres af
skadevolder.
For en god orden skyld skal vi indskærpe, at vores hastighedsbegrænsninger på 25 km/timen i
sommerhusområdet skal overholdes, således det er sikkert for alle at færdes i området.
Endnu engang skal bestyrelsen opfordre til, at der bliver ryddet op på vores trailer- og bådplads, og såfremt
man ejer genstande, som blot skal kasseres og som blot henstår på pladsen, bedes disse fjernet inden den
1. april 2011. Øvrige genstande ønskes opmærket med navn og adresse.
Genstande, som ikke er opmærket, vil blive fjernet uden ansvar for foreningen.

Renovation - miljøstation
Som mange nok af jer har bemærket, og som jeg oplyste i vores efterårsbrev, så er vores miljøstation
nedlagt.
Kommunen er kommet med forslag om, hvor der i givet fald kan placeres nogle mindre miljøstationer på de
enkelte veje, men det kræver, at I som grundejer går sammen om disse.
Der er tidligere i år blevet delt informationsfolder ud angående disse miljøstationer.
Der er desværre endnu ikke en endelig afklaring angående disse miljøstationer, da vi i bestyrelsen skal have
vurdere kommunens forslag til placeringen af alle disse mindre miljøstationer.

Hjemmeside
Vores hjemme side kører rigtig godt, og der bliver løbende lagt informationer ud på den.
Takket være Alice kan det nu lade sig gøre at få en mail fra hende, når der bliver lagt nye informationer ud
på vores hjemmeside.

Dog kræver det at I sender en mail til leif@post1.tele.dk , hvor der i emnefeltet er skrevet ”Mindegaarden”
– så vil jeg oprette en liste og videre sende den til Alice.
Vores nyhedsbrev vil derfor fremover kun blive fremsendt med almindelig post til dem, som allerede har
rettet henvendelse til bestyrelsen herom.

Arbejdsdag
Vi vil endnu en gang opfordre jer til at melde jer til vores planlagte arbejdsdag lørdag den 2. april 2011 kl.
10.00.
Tilmelding til Gudrun enten pr. mail leif@post1.tele.dk eller på telefonnummer: 75515656 eller 26475713.
Som tidligere nævnt vil bestyrelsen naturligvis sørge for forplejningen.

Lege- og parkeringspladser
Afspærring af parkeringspladserne ved Strandvejen 25 og 57 vil forhåbentlig blive fjernet i forbindelse med
vores arbejdsweekend.
De gynger der er fjernet vil ligeledes blive opsat i forbindelse med vores arbejdsweekend.

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

HUSK
23. juni 2011 er der Sct. Hans bål
25. juni 2011 er der generalforsamling og sommerfest

På bestyrelsens vegne,
Lis Daugaard
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