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Nyhedsbrev nr. 2  
  

Nyhedsbrevet vil både blive lagt på vores hjemmesid e - og sat op i udhængsskabet på 
hjørnet af Strandlystgårdsvej og Skovbuen. Medlemme r der ønsker et eksemplar 
tilsendt, kan rekvirere det på 40 13 22 58. 
 
  Jubilæumsfesten  
Foreningens 40-års-jubilæumsfest lørdag d. 5. septe mber havde deltagelse af 54 
personer. Vejret tillod ikke de planlagte udendørs aktiviteter, men resten af festen 
forløb perfekt - helt efter planen. Eftermiddagen g ik med kaffe/te og kage - og en masse 
hyggelig snak ved 8-mands bordene - krydret med enk elte lege. Om aftenen blev der 
budt velkommen til nogle flot pyntede langborde og til en flot 3 retters menu med 
hvidvin og rødvin. 
Tak til kokken og hans medhjælpere. 
Aftenen sluttede med dans og hyggeligt samvær med f adøl og irish coffee til efter 
midnat. 
        Drænet  
Reparation af vores defekte dræn (mellem Skovbuen o g Vedelsvej) blev udført i uge 36 
– og reparationen forløb helt efter planen. 
Stedet vil blive asfalteret til foråret når jorden har sat sig. 
 
         Vejene 
På udvalgte steder på Strandlystgårdsvej og Skovbue n er der blevet udlagt bunker med 
stabilgrus beregnet til at reparere de opståede hul ler i vejen. Alle er velkomne til at 
reparere huller! 
           Bænk  
Bestyrelsen har ansøgt Odsherred kommune om tillade lse til at udskifte den 
faldefærdige bænk ved skraldestativet. 
De nye bænke er blevet oliebehandlet i efterårsferi en! 
 
      Årets budget  
Se tillæg til årets generalforsamlings-referat på k nappen ”Budget 2009” 
 
                            Hjertestartere  
De første hjertestartere er nu opsat på Odden. 
Se nærmere i ODSHERREDPOSTEN! 
 
                  Hastigheden på Gnibenvej  
Bestyrelsen støtter et forslag fra en anden grundej erforening om at kommunen sænker 
hastighedsgrænsen på Gnibenvej til 40 km/t. 
 
      Beskæring  
Vi gentager : Efter sommerens megen nedbør er det ekstra vigtig t at følge op på 
beskæring af træer og buske ud mod vejene. Ellers k an vi risikere at renovationsbilen 
vender om uden at tømme vores skraldecontainere. 
HUSK at beskære bevoksning ud mod både de 3 ”hovedv eje” og stikvejene - af hensyn 
til både cyklister og posten - og renovationsbilen.  Se ”den lille grønne” side 56-57! 
 
Foreningens medlemmer med hunde opfordres til IKKE at placere hundens 
efterladenskaber i andres skraldebeholder! Det er s ket! 
HUSK vores ordensregler om at hunde skal føres i sn or i foreningens område 
 
                      Til sidst ønsker bestyrelsen alle medlemmerne 

           en rigtig god jul og et godt nytår  
 
            Næste nyhedsbrev forventes lagt på hjem mesiden omkring  
                                         d. 25. jan uar 2010 
 

  Foreningens hjemmeside har adressen: 
              www.strandlystgaard.dk  
    Bestyrelsen      


