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Kære nabo, genbo og bagbo.

Så er vi i den allersidste halvdel af året 2020, og hvilket år. Vi
kan vist roligt sige, at vi aldrig har prøvet noget lignende.
Verden er underdrejet på grund af en usynlig fjende. Corona
har virkelig sat os alle på en hård prøve, ”bliv hjem, sprit af,
vask hænder, kram ikke, forsamlingsforbud, brug maske m.m.”
det har vent op og ned på vores normale liv og den måde vi er
sammen på. Men det er tilsyneladende det der skal til, for at
bekæmpe denne fjende, og bekæmpes det skal den, men puha
det er ikke altid let.

Bliv hjemme og hold sommerferie blev der sagt, og det må
vi sige at I gjorde, for aldrig har vores strand været brugt så
flittigt som i år, ikke engang i 2018, hvor vi havde hedebølge
det meste af sommeren. Livet blev nydt med de muligheder,
som vi er så heldige at have lige her. Desværre så var der
mange af jer, der blev nødt til at finde på alternativer til at
samle familien til jeres årlige strandfester og toiletvognen blev
heller ikke sat op i år og det pga. af Corona. Forhåbentlig så ser
det bedre ud til næste år.

 

Bestyrelsesmøderne blev udsat i starten af året, men hen over
sommeren og efteråret kunne vi sagtens mødes igen, bare vi
holdt god afstand omkring bordet. 

!

 For der er jo stadig
opgaver der skal løses uanset Corona eller ej.

Vi har bestilt den samme entreprenør, (som vi havde til at lave
stranden) til nu også at lave nogle af vores stier, for at sikre
dem mod de voldsomme regnskyl, som der kommer oftere og
oftere. Vi får lavet 2 stier som trænger mest, men han er
desværre meget optaget af andre opgaver i øjeblikket. Så om vi
når det inden dette regnskabsår udløber, står pt. hen i det
uvisse. Når vi det ikke i 2020, så vil det afsatte beløb fra i år,
blive overført til næste års budget.

 

Vi har igen (og det er et par gange i eftersommeren) haft vand,
som er stået op af vejbrønden ved nr. 41. Det er aftalt med
kommunen, at de skal se på det og at der evt. skal graves op, da
de mener der må være noget der er stoppet i kloakken, når
vandet ikke kan løbe væk uden at løbe over kantstenen og ned
ad vores sti. Men der er desværre intet tidspunkt på hvornår, de
gør noget ved det.

I mellemtiden beder vi jer om at I passer godt på, når I går
tur på stien, for der er en dyb rande på stien ned mod
legepladsen langs med marken og nr. 41.

Vi har i løbet af året sagt farvel til en del ”gamle” beboer og
velkommen til lige så mange ”nye”. Omkring 8 huse har skiftet
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enten ejer eller lejer. Vi håber at I kommer til at føle jer
hjemme her, ligesom vi andre gør. Rigtig hjertelig velkommen
til Strandgårdsparken.

Badebroen kom op en søndag i oktober (endelig skulle den
havde været op den 3/10, men det blev flyttet pga. for meget
højvande) Og som det er blevet en tradition, så var der
smørrebrød efter endt arbejde, men her fik de gode medhjælper
dog lov til at nyde maden først, medens den var frisk og så
måtte de vende tilbage og arbejde dagen efter. Heldigvis var I
med på at flytte datoen og I skal alle, der hjalp, have stor tak
for hjælpen.

Vi har lidt udfordringer med knallertkørsel på vores stier, vi
har ikke haft mulighed for at finde ud af hvem det er, men de
bruger vores stier op til baneoverskæringen og videre op ad
vores kirkesti.

Hvis I kender de unge mennesker, så kunne I måske lige tage
en snak med dem om, at hverken stierne eller kirkestien er til
kørsel med knallert. 

!

Havemanden har som altid passet vores område, som vi har
aftalt med ham og han gør endda lidt mere end det han er hyret
til. Så som vi før har sagt, så er bestyrelsen fuldt ud tilfreds
med hans indsats og heldigvis så har vi lavet en 3-årig kontrakt
med ham. 

!

Der er af nye beboer, taget initiativ til en Facebook gruppe
for medlemmer af Strandgårdsparkens grundejerforening.
Denne gruppe kan du melde dig ind i, hvis du er på Facebook
og heri gennem komme i kontakt med dine naboer, bagboer og
genboer omkring stort og småt.

Vi vil som bestyrelse forsat kun sende beskeder,
nyhedsbreve og indkaldelser ud via vores mail.

Vi har lige nydt synet af græskarhoveder som lyste så fint her
til halloween. Og selvom vi er godt i gang med den sidste
efterårsmåned, så er det ikke til at mærke eller se, for
november en lige så lun som oktober var og der er stadig blade
tilbage på buske og træer. Men de har dog lovet at der kommer
lidt mere kulde her sidst på ugen.

Den 28. november vil bestyrelsen sætte juletræer op langs
med stamvejen og i år vil de minde os om at selv i mørket er
der lys.

Pas godt på jer selv og hinanden.

 

Med kærlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 




