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Nyhedsbrev foråret 2012
Så er det blevet forår og igen tid til et nyhedsbrev, hvor vi vil fortælle om, hvad der rører sig i vort dejlige
sommerhusområde, og hvad bestyrelsen arbejder med.

Veje og grønne områder
Først og fremmest tak til de medlemmer, der gav en hånd med i forbindelse med fældning af grantræer ved
Lavningen lørdag den 14. januar 2012. Nu håber vi at beboerne ved Lavningen får mulighed for at nyde
noget mere sol i deres haver.
Renoveringen af vejene vil blive påbegyndt til maj, men som jeg skrev i efterårsbrevet vil der blive lagt
nærmere information ud på vores hjemmeside, når vi kender den helt nødagtige dato.
Med hensyn til vores skiltning i området så har formanden møde med Kolding Kommune den 12. april
2012, hvor vi sammen vil gennemgå hvilke skilte der skal fjernes fra området og hvilke skilte der skal
fornyes.
Bestyrelsen opfordrer til, at det der henstår på vores trailer- og bådplads, bliver opmærket med navn og
adresse – det der ikke er opmærket vil blive fjerne i forbindelse med den kommende arbejdsweekend den
14. april 2012.
Genstande, som ikke er opmærket, vil blive fjernet uden ansvar for foreningen.
Vi har igen valgt at det er Ottesen, der skal forestår 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 

Arbejdsdag
Vi gentager succesen fra sidste år, og har som I måske har bemærket er der hængt sedler op angående
vores arbejdsdag, som vil blive afholdt lørdag den 14. april 2012.
Så vi vil gerne opfordre alle til at møde op og give en hånd med – og bestyrelsen vil naturligvis sørge for lidt
forplejning m. v.
Tilmelding til Gudrun enten pr. mail leif@post1.tele.dk eller på telefonnummer: 75515656 eller 26475713.
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 Gudrun inden den 3. april 2012, hvor vi tager stilling
til hvilket ting og opgaver der skal udføres.

Vand
Vi har desværre i år oplevet en uforholdsmæssig stor afvigelse af vores vandforbrug – der er tale om et
merforbrug på 2.800 m3 – så vi skal opfordre jer til at kontakte bestyrelsen hurtigst muligt, såfremt I får

mistanke om et brud på rørledningen før jeres måler, således at et sådant mere forbrug kan undgås i
fremtiden.

Lege- og parkeringspladser
Afspærring af parkeringspladserne på grund af årstiden vil blive fjernet senest i forbindelse med vores
arbejdsdag.
For en god orden skyld skal jeg gøre opmærksom på, at der ikke må henstå byggematerialer og andet på
vores parkeringspladser uden forudgående tilladelse fra bestyrelsen.

Henvendelser
Såfremt der er klager over ting i vores område, skal de rettes skriftligt til formanden.
Adresseændring, ejerskifte eller nye kontakt oplysninger bedes venligst fremsendes til sekretæren.

HUSK
Sæt nu allerede kryds ved den 23. juni 2012, hvor der sædvanen tro vil blive afholdt Sct. Hans bål på
plænen, men husk også at sætte kryds ved lørdag den 30. juni 2012 til vores generalforsamling og
sommerfest. Vi håber på, at vi i år kan få større 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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