
Nyhedsbrev marts 2014.

1. Regnskab: er gennemgået, og budget lader til at blive holdt, der er 

indkommet 14.000 kr. fra forliget i Bank Trelleborg sagen.

2. Affald: I følge landliggerudvalget skulle vi fra juli måned 2015 få uge 

tømning af affald i sommerperiode, og måneds tømning om vinteren. For 

fastboende vil der ikke ske ændringer.

3. Vejskilte: Vores skilte er efterhånden i en sørgelig forfatning, der er ansøgt 

Kalundborg kommune helt tilbage i 2012, og rykket flere gange uden at få 

svar, nu er der rykket gennem landliggerudvalget til et byråds medlem, med 

håb om svar.

4. Redningsposter: Vores redningsposter bliver forsynet med nummer som skal 

oplyses til 112 ved en evt. ulykkestilfælde. Nummerering foretages af 

Kalundborg kommune.

5. Nedkørsel strand: Den nordlige nedkørsel til stranden er forsvundet sammen 

med ”Bodil” sammen med en del af vore skrænter, nedkørsel vil blive 

genetableret snarest. ”Se billeder”

6. Badebro: Der er bestilt 2 stk. holdere til fastgørelse af badebro.

7. Vejene: vil blive gennemgået og repareret inden påske.

8. Fællesarealer: Her skal stierne gås efter og nogle skal forsynes med stenmel.

9. Nedkørsel strand: Bom ved nedkørsel til strand er rådden, skal skiftes.

10. Dræn: Efter en reparation af dræn på Gårdhøjsvej har vore dræn klaret 

sig fint i vinter, men der er problemer med en for flere grundejerforeninger 

fælles ledning til stranden. Vi deltager i fællesmøde den 4. maj omkring 

problemet.

11. Til salg: Der er for nuværende 18 sommerhuse og 10 grunde til salg i 

vores område.

12. Hjertestarter: Det overvejes om vi skal anvende de 14.000 kr. vi har fået 

fra Bank Trelleborg til en hjertestarter!  Vi har meget langt til et sygehus!

13. Badeponton: Vores gamle og udslidte ponton er i løbet af vinteren blevet 

repareret af Jacob, Thomas og Christian, reparation er foretaget i fritiden 

hos Dianalund Motor, vi takker alle for den store indsats ”Se billede hvor den 

ligner en ny”

 

Bestyrelsen.


