
                              Nyhedsbrev fra bestyrelsen.      februar 2022. 

 

Kære alle 

Så er det snart forår og alle i bestyrelsen glæder sig til at se jer alle igen, vi håber, at I 

alle er kommet godt gennem vinteren og coronaen. 

Vi afholder den ordinære generalforsamling d. 23 marts, kl. 19.00 på Damgården. 

Indkaldelse og dagsorden bliver sendt senere. 

Kæderne bliver fjernet, lørdag d. 26 marts kl. 12.00 

Omkring åbning af vandet får I en melding om på et senere tidspunkt, vi skal lige 

være sikker på at der ikke kommer frost. 

Omkring drænene i ny afd. er de 2 dræn brønde ved den store sø blevet renset, der 

var en del slam, som nu er fjernet, så vi håber, at det kan være med til, at der ikke vil 

ske vandskader, når der kommer de store skybrud. 

I forhold til pileurt ved Vest kilden nord, ved have 71, 72, 18, 19, går kommunen i 

gang med at få styr på dette, her i februar. 

Omkring pileurten ved Løvdalsvej: I efteråret fjernede vi selv at det pileurt som 

voksede der, kommunen vil nu få det sidste kværnet og derefter smide nyt jord og 

så græs, som vi kan slå og måske der ved stresse pileurten så den har svært ved at 

overleve. 

Omkring Paddesø område og dræn fra have 72 til Paddesø, har kommunen ikke 

glemt os     .  Jeg håber, at der kommer nyt derfra, inden vi åbner for i år. 

Vores sidste storm, har taget godt fat i de træer, som står ved Vest kilden mod nord 

vest, et træ er væltet, heldigvis ikke ned i huset. Jeg har haft møde med kommunen, 

som vil hjælpe med at finde en plan, for nogle af de andre træer, der står der oppe 

og ser lidt medtaget ud.   

Lokalplanen er godkendt, så hækkene må være 150cm ud til stierne      

Mere om lokalplanen til generalforsamlingen. 

Det var bare lige lidt nyheder, vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen. 

Mange hilsner Bestyrelsen          Eva. 



 

 

  

 

 

 

 

 


