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Kære nabo, genbo og bagbo. 

Så er sommeren ved at gå på hel, og vi træder ind i efteråret. Det 

har været en rigtig fin sommer igen i år, dog (og heldigvis) med 

noget mere af det våde, så vi slap for tørken, som vi måtte finde 

os i sidste år. Alligevel har vi haft temperaturer på over 30° puha. 

Nu ser det ud til, at vi tager hul på en uge med mere typisk vejr 

for os nordboer.  

Stranden.   

Den næsten nye badebro har været brugt flittigt, men nu er 

badedagene ved stranden, for de fleste af os, ved at være 

overstået når himlen bliver grå, som den er i dag, hvor vi tager 

hul på september. Men vi hved, at der er nogen af jer kære 

naboer, der stadig gerne vil ned og dybbe kroppen i det kølige 

vand og derfor kommer badebroen også først op sidst i 

september. Vi tør ikke rigtig have den stående ude længere pga. 

efterårsstormene.  

Mandag formiddag (2/9) var der sat et mandskab på, til at tage 

teltet ind for vinteren. Taget på teltet har haft nogle udfordringer 

med vand, der har tynget det en del, men vi håber at det kan 

klare endnu en sommer. Toiletvognen er også afhentet og vender 

først tilbage igen i juni 2020.  

Strandrenovering.   

Med hensyn til renoveringen af kysten, så er vi (i bestyrelsen) nu 

enige om hvordan det skal gøres. Vi har fået et tilbud fra en lokal 

entreprenør, men det koster lidt mere end der er budget til i år. 

Så derfor kommer det ført i gang efter næste generalforsamling, 

som vi afholder i feb. 2020. Så håber vi på jeres opbakning til 

projektet, så vi kan sætte igen i marts 2020.   

 

Kommende begivenheder 

• Badebroen op sidst i 

sep. 

• Bådebroen op senest 

slut okt.  

• Halloween 31.okt  

• Juletræer 1 søndag i 

advent. 

• Nytår 😊 

• Generalforsamling i feb. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi får fjernet den bunke af gamle grene, som vi har liggende i en 

stor stak på strandgrunden, for vi får det aldrig brandt af til 

Sankthans.  

Der er opsat et fint nyt eletrisk ophalerspil af bådefolket og de 

har selv bekostet det, samt de batterier som skal bruges til at 

drive spillet. Desværre er der forsvundet et af batterierne, så hvis 

du hved noget om hvor det er, kunne du så ikke lige kontakte Lis 

(116). 

Bådfolket har også opsat bildæk på bådbroen, så bådene ikke 

ligger og banker ind i broen, når der skal både i eller op af vandet.  

Det er en rigtig aktiv gruppe de bådfolk, det er dejligt for 

bestyrelsen af få hjælp til det arbejde der er omkring bådepladser 

m.m. 

Øvrigt. 

Først har vi lige et lille hjertesuk. Der er nogen steder at vores 

hække breder sig ude over fortovet, så det er svært at komme 

forbi og det gælder også hække og hegn langs vores stier.  Så kan 

vi ikke blive enig om, at vi klipper lige lidt længere ind, der hvor 

det kniber med at passere?                                                                                     

Så bliver din ”nabo” glad og glade naboer er jo dejlige. 😊 

Har I brug for at dække jeres havejord af, er I mere end 

velkommen til at hente alt det tang I har lyst til, ned fra stranden 

og det endda ganske gratis.  

Hele vores område er igen i år blevet passer så flot, så det er som 

det plejer at være. 😊  

Der har været afholdt loppemarked og selvom det blæste en del 

og dryppede lidt fra oven, så havde deltagerne en fin dag.  

Der er lavet en rigtig flot bænk, som er sat op ved togbanen og 

der er ryddet fint op omkring den, så gå en tur og tag et hvil på 

bænken.  

På legepladsen er der malet striber på basketball banen, så der er 

en bane til de glade spiller.  

Der er renoveret lidt på stier (pga. regnvand) med små sten til at 

holde på jorden/stien. Det er desværre et gentagende problem, 

når vi har skybrud.  



 

Efterlysning:  

Tidligere på året efterlyste vi nogle billeder fra området fra 70- 80 

-90érne, men også gerne nyere, så vi kan lægge dem på vores 

hjemmeside og lave en historie om området.  

I kan sende dem som vedhæftet pdf til Anette på mailadressen 

som ovenfor.  

I må også gerne tage kopier og ligge i postkassen ved nr. 37.  

 

Det var alt nyt for nu, så vil vi bare sige tak for hjælpen til jer, der 

har lagt nogle timers arbejde i foreningen til gavn for os alle. 

   Håber I får et godt og dejligt efterår.  

Med kærlig hilsen  

Bestyrelsen.  

 

 


