
Møde d. 01.09.20  
 
Deltagere: Erling, Klaus, Anne, Kim, Ejnar og Natascha  
 
Dagsorden:  

1. Opfølgning på nye tilflyttere:  
Vi følger op på de nye tilflyttere, som vi har kendskab til, og sørger for at de bliver budt 
velkommen med en hilsen, blomster og en folder fra Grundejerforeningen, så de kan se de 
kommende begivenheder.  
 

2. Antal af nye medlemmer og indbetalt kontingent:  
Status er nu at vi er 107 betalende medlemmer, og mønstret er at vi vil modtage et par mere 
løbende de kommende måneder. Dette er en stigning på omkring 20% i forhold til sidste år.  
 

3. Planlægning af Ren dag:  
Den 19.09.20 kl. 9.00 – til ca 13.00 ved værkstedet.  
Der serveres morgenbrød når vi mødes for at dele ruter ud, og der grilles pølser med lidt 
koldt at drikke når vi kommer retur. Meget gerne med tilmelding så vi har en føling med 
hvor mange vi skal købe ind til.  
Tilmelding til Erling. Se opslag på hjemmesiden, skilt og på Facebook.  
 

4. Bier fest:  
Vores årlige oktoberfest er 24. oktober.  
Afholdes i Callesens værksted som vanligt. Menuen er den samme som de tidligere år og vi 
er ved at undersøge mulighederne for til underholdning. Vi kontakter Fuglsang med hensyn 
til fadøl, snakker med Sølyst kro omkring maden og låner service udefra.  
Bestyrelsesmedlemmer mødes til oprydning og forberedelse af værkstedet, så omgivelserne 
bliver festlige. Der indkøbes sprit mm til både dette og ren dag.  
 

5. EVT:  
Bahamas – ’Hundestranden’ ved værket. Der er kommet et skilt op om, at såfremt folk 
fortsætter med at efterlade deres affald på stranden eller i de placerede affaldsspande, så vil 
broen blive lukket af, og det vil ikke længere være muligt at benytte stranden. Vi arbejder på 
at se, om der er noget vi kan gøre for at skabe et godt samarbejde med ejeren af broen.  
 
Fodbold mål til fodboldbanen – Kim er kommet i besiddelse af et fodboldmål, hensigten var 
at restaurere det og placere det på fodboldbanen ved den gamle skole. Dette har 
kommunen modsat sig. Det vil blive betragtet som en ”legeplads” og skal forsikres derefter. 
En legeplads forsikring vil være en meget dyr post i Grundejerforeningens regnskab og 
derfor ikke en mulighed. Derudover vil hver enkelt bruger hæfte personligt for evt. 
personskader sket på legepladsen/fodboldbanen.  
Er der nogen der kunne bruge et fodboldmål til privat brug, kan man kontakte Kim for mere 
information.  
 
Bålhytte – snakken om en fælles bålhytte ønskes drøftes på næstkommende 
Generalforsamling.  
 
Referent Natascha 


