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Kære nabo, genbo og bagbo. 

Så skal vi da lige love for, at det er blevet sommer og så i maj. 

Hvem skulle nu have troet det med det kolde forår, vi har haft. 

Men skønt det er det.  

Vi tog hul på det nye bestyrelsesår den 17. marts, hvor vi afholdt 

vores Generalforsamling, som vi i år havde valgt at flytte til Åstrup 

Forsamlingshus. Vi var lidt spændte på, om det faldt i god jord, og 

det må vi sige, at det gjorde, for vi var igen år ca. 60 til selve 

generalforsamlingen og 55 til spisningen bagefter. Inden 

generalforsamlingen havde vi besøg af Stefan fra Medidyne, som 

præsenterede vores hjertestarter, og det gjordre han godt.   

Derefter gennemgik vi året 2017, og både beretning og regnskab 

blev vedtaget. Der var flere forslag til afstemning, og disse blev 

debatteret livligt inden de blev vedtaget.  

Fornyelse af legepladsen var fint beskrevet og en forholdsvis billig 

løsning for lidt nyt til ungerne. I har lige modtaget en indbydelse, så 

I kan melde jer til en arbejdsdag på legepladsen. Vi håber, at der 

møder mange op til denne fælles dag.   

Da foreningen har 40 års Jubilæum til dec., havde bestyrelsen valgt 

at sætte en fest på som forslag. Der kom mange gode forslag på 

banen til afholdelse af jubilæet, både telt på boldbanen eller i telte 

på stranden. Men flere havde dog et ønske om, at det blev en 

”rigtig fest”, hvor man kunne tage det pæne tøj på og de fine sko. 

Og med den typiske danske sommer som vi ofte har, så mener vi i 

bestyrelsen også, at det nok er bedst, at det bliver indendørs. Det 

blev besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget 

og at festen skulle være her i sommer.  Vi har sendt en ”på forhånd 

tilkendegivelse” ud til jer, og vi har allerede fået tilbagemeldinger 

fra omkring 50, som gerne vil deltage i festen.  

 

Kommende begivenheder 

• Arbejdsdag på 

legepladsen. 27. maj kl. 

10.00 

• Sankt Hans fest. 

Indbydelse udsendes 

senere. 

• Sommer 

• Jubilæumsfest i 18. 

august. 

• Bro og telt ind for 

vinteren i sep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der kommer, som vi også skrev til jer, en rigtig indbydelse ud sidst i 

juni. 

Bestyrelsen havde sat et punkt på omkring ændring af brofag til et 

letvægtsmateriale. Efter en livlig debat, blev det vedtaget at gå 

videre med at finde en løsning, som kan gøre badebroen lettere og 

samtidig anvende de bukke, som vi har.  Bestyrelsen arbejder 

derfor forsat på at finde en løsning, der i fremtiden kan gøre det 

nemmere at håndtere de enkelte brofag.                                               

Frivillige hjerteløbere og kursus i førstehjælp blev også fremsat af 

bestyrelsen. Der var 8, der meldte sig som hjerteløber, og det er 

virkelig en flot gestus af jer, der meldte jer. Tusinde tak for det. 

Kurset blev vedtaget, og den 10. juni afholder vi et 

førstehjælpskursus for de tilmeldte (først til mølle). 

På baggrund af de forskellig forslag og stigende udgifter til 

vedligeholdelse, havde bestyrelsen et ønske om at få en 

kontingentstigning på 300,00 kr. om året. Det blev vedtaget og 

kontingentet er fra den 1. juli 800,00 kr. (altså 1600,00 om året.) 

I år var der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, men da de alle tre var 

villige til genvalg, hoppede vi hurtigt til næste punkt. Suppleanten 

blev også genvalgt.   

Der var en rigtig god debat, og stemningen var venskabelig og varm 

under hele generalforsamlingen.  

Efter generalforsamlingen var der smørrebrød, og det smagte 

dejligt. Det virkede som om at alle tog både stedet og maden til sig, 

og flere opfordrede os til at bruge samme sted næste år. 

 (Du kan læse hele referatet på vores hjemmeside.) 

Stranden. 

Den 28. april var vi ca. 15-20 stk., der havde valgt at påtage sig  

opgaven med at få sat teltet op og broerne ud. Vejret var som altid 

dejligt med sol på himlen og lidt lune i luften. Der blev drukket 

kaffe i det fri, og efter opsætningen blev der spist smørrebrød i 

teltet. Vi har lige haft en god gang blæst, og teltet står stadig, så 

skal vi ikke håbe på, at de 8 pæle, som vi støbte i jorden sidste år, 

holder teltet, hvor det skal.  

Mange tak til alle jer der påtog sig denne opgave sammen med 

bestyrelsen.  



Lis fortsætter med opgaven som koordinator for udlån af teltet, så 

kontakt Lis, hvis du ønsker at bruge teltet i løbet af sommeren.   

Toiletvogn kommer på plads i skovbrynet først i juni. 

Påmindelse: Jer der bruger stranden til fest, hygge m.m. husk at I 

selv skal rydde op efter jer. Tag jeres affald med hjem.  

Lis vil også komme rundt og hilse på de nye beboere. Det er 

dejligt at kunne sige velkommen til jer, der har valgt 

Strandgårdsparken som jeres nye hjemsted.  

Øvrigt. 

Havemanden Anders er som altid i fuld gang med at vedligeholde 

vores store område, og det gør han helt sikkert lige så godt, som 

han plejer.  Vi har fået tromlet vores plæner og stier i år.  

Vi har fået lagt flis rundt om de små nyplantede buske langs den 

nye natursti.  Så vi regner med, at de kan klare sommeren uden at 

gro til i ukrudt.  

Den nye bestyrelse:  

Vi fik meget hurtigt konstitueret os, for der blev ikke ændret på 

posterne.  

Så Anette S. Barlebo er forsat formand, Kim Meyer er blevet på 

posten som kasserer, Jørgen Elmelund er stadig næstformand og 

sekretær, Marianne Humle og Lis Nielsen styrer de grønne 

områder.  

Bestyrelsen vil gerne takke for jeres tillid, og vi vil gøre vores til at 

leve op til denne.  

Kan I nu alle sammen have en fantastisk sommer, og så ses vi vel til 

Sankt Hans og til Jubilæumsfesten.  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen.  

 

 


