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Nyhedsbrev D. 21/10 2021
Så nærmer vi os slutningen for denne sommerperiode
Der bliver lukket for vandet og kæderne bliver sat for vejene D. 31/10 kl. 12.
Husk at tømme jeres brønde for jord mm.se vedlagte anvisning.
Bestyrelsen er kommet godt i gang, vi har holdt 3 bestyrelsesmøder, som vi har
brugt på, at konstituere os, lære hinanden lidt at kende, vi har arbejdet med vores
forretningsorden for bestyrelsen, der er ikke sket de store ændringer, det er kun
de ting, som omfatter vores samarbejde med Damgården, der er blevet fjernet.
Denne vil blive lagt ud på hjemmeside hurtigt muligt.
Vi har i år solgt 9 huse, så et stort velkommen til alle jer nye kolonister, vi glæder
os meget til at lære jer alle at kende.
Der er massere af opgaver i vinterens løb, med udgangspunkt i de områder, vi
lovede på generalforsamling; Vores fælleshus, vandspild, dræn og vand i haverne.
Samt få vores hjemmeside revideret.
Ydre mere har vi fået en nye opgave med at få et træ fældet, som er råddent ved
have nr. 29.
Vi har taget kontakt til kommunen, men har endnu ikke fået nogle aftaler i gang.
Så vi prøver igen og igen.
Vi er i gang med, at finde ud af, om vi kan få sat nye vandmålere på, som kan sidde
på hele året og kan fjern aflæses. Samt hvad dette vil koste. Mere om dette på
generalforsamlingen.
Vi håber at vi kan afholde et medlemsmøde i februar mdr. omkring vores
fælleshus. Hvordan ser det ud? Hvad vil det koste? Finansiering, mm.
Så vi på vores generalforsamling kan fremlægge det og sætte det til afstemning.
I vinterens løb kan man få fat på formand og næstformand på telefon: 21348786
hver tirsdag fra kl. 10-12, hvor vi også vil besvare de mails som er kommet.
Tak for et super dejligt og langt år, men masser af gode snakke og samvær.
Pas godt på hinanden i løbet af vinteren og vi glæder os allerede til næste år.

Husk sidste fællesarbejdedag Lørdag D. 23 oktober kl. 10- 13.
Mange hilsner
Bestyrelsen
Eva og Lene.

