
GRUNDEJERFORENINGEN STRANDLYSTGÅRD www.strandlystgaard.wix.com
FORENINGEN BLEV STIFTET 24. AUGUST 1969     marts 2016

Nyhedsbrev/referat fra bestyrelsesmøde d. 12. marts

Dræn
Bestyrelsen har holdt sit første møde siden efteråret, og på mødet var der enighed om det
fornuftige i at få spulet dræn så hurtigt som muligt, da der er meget vand i området efter
vinterens regn. Alex Slamsugning rykkede hurtigt ud, og torsdag - fredag den 17. - 18.
marts gik spulingen i gang og fortsætter mandag. Søndag d. 13. gik Teddy Glistrup,
Majbrit Stockholm og Kirsten Jørgensen, assisteret af Monnie Jeppesen på drænrundtur.
Der blev løftet brønddæksler (stor tak til Monnie) for at tjekke vandstand og flow i
drænene. Flere steder steg dårlig lugt op fra brøndene og i brønden ud for St 11 flød
noget rundt, der lignede toiletpapir. Tilsyneladende har en grundejer koblet sit toilet til
regnvandsdrænet, hvilket er STRENGT FORBUDT.

Vandforsyning
Da der tillige synes at være brud på et vandrør, søger Yderby Lyngs Vandværk efter
lækager i vores område, og søndag d. 20. arbejdes der på at finde et brud på den
nederste del af Strandlystgårdsvej.

Sæsonklar
Fællesarealet og stranden er det store aktiv for alle, så vi glæder os til at mødes et par
timer med strandglade grundejere til at rydde op og gøre fællesarealet klar til en
forhåbentlig forrygende badesæson. Sæt tid af lørdag den d. 21. maj kl. 10.00.
Der vil blive sendt en reminder ud senere.

Sommerarrangement
Med ønsket om at se rigtig mange børn, unge og gamle til en hyggelig fælles formiddag,
vil der d. 23. juli blive afviklet det årlige sommerarrangement med morgenbuffet og
strandaktiviteter. Også her bliver I mindet om datoen.

Husk den årlige generalforsamling den 9. april 2016
Kl. 10.00 i Odden forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen

Mød op til generalforsamlingen og få et indblik i, hvad der rører sig i
foreningen og vær med at sætte nye tiltag i gang. Brug din stemme og
vær med til at forme, vedligeholde og forny dit nærområde.
Få en snak med de andre grundejere om netop det, du har på hjerte.

Venlig hilsen Bestyrelsen


