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Kære nabo, genbo og bagbo. 

Den 13. marts fik vi taget hul på det nye år ved afholdelse af vores 

Generalforsamling. I var ca. 60  der havde valgt at bruge en søndag 

middag til denne årlige begivenhed. Som noget nyt fik I æggekage i 

stedet for kaffe og kage, og det virkede til at I tog godt i mod det. 

Vi fik gennemgået året 2015 og der var kampvalg til bestyrelsen. 

Der var 2 der ønskede genvalg, men Mogens havde valgt at sige tak 

for denne gang. Vi siger også tak til Mogens for en store indsat i 

bestyrelsen. I stedet for kom Kim Meyer ind i bestyrelsen. Hvordan 

vi har fordelt posterne i bestyrelsen kan I se nederest i brevet.    

Der var en stor interesse, en god debat og en venskablig og 

hyggelig stemning under generalforsamlingen. Der blev bla. vendt 

et stort spørgsmål angående foreningens forsikringer.                    

Og lad os slå det fast med det samme.:  DET er foreningen der 

skal være forsikret for vores fælles arialer. Og det er vi. 

Foreningen har en forsikring der dækker uheld på hele området. 

Dvs. stierne, skoven, stranden og legepladsen samt boldbanen.  

Vi beklager den misforståelse vi var med til at bringe til bords ved 

Generalforsamlingen. Det må I undskylde.  

Stranden. 

Den 9 april var vi ca. 20 der havde valgt at tage slidet med at få sat 

teltet op og broerne ud. Og vi havde faktisk en rigtig hyggelig 

formiddag. Og da vejret var lunt og godt var det ingen sag at 

indtage rundstykker og kaffe i det fri og en lille Enkelt til at holde 

varmen på.  For det var der brug for, for dem der var i vandet. 

Og vi er mange der skal sige jer der hjalp til, rigtig mange, mange 

tak for hjælpen. For uden jeres indsats var der ikke kommet 

hverken telt eller broer op. Så TAK for det i gæve mandfolk.  

 

Kommende begivenheder 

15.06. Diernæs lokal historiske 

forening afholder vandretur i 

Strandgårdsparken og fortæller 

om området. 

Fælles flagdag (dato senere) 

Sct. Hans aften på stranden. 

 

 

Sct. Hans aften  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Så nu er teltet klar til at blive brugt, så meld jer til hos Lis, hvis I 

ønsker at låne teltet til festlig kommen sammen, i løbet af året.  

Og toiletvogn kommer også på plads i skovbrynet, men vi skal lige 

lidt nærmere sommer.  

Både på stranden. Der er mange der gerne vil have deres båd 

liggende ved stranden, derfor er det vigtigt,  at I der har fået en 

plads også bruger jeres båd. Forstået på den måde, at hvis I ”bare” 

har den liggende, for ikke at have den hjemme i haven, men ellers 

ikke bruger den, af den ene eller anden grund, så bliver vi nød til at 

bede jer om at tænke på, om der var andre der kunne have større 

glæde af netop jeres plads.   

Lige en lille påmindelse: Jer der bruger stranden til fest, hygge 

m.m. skal selv ryde op efter jer. Det vil sige at, I skal tage jeres 

affald med hjem i jeres egen affaldsspand. Det er det rareste for os 

alle.  Så på forhånd tak for hjælpen.  

Øvrigt. 

Havemanden Anders er i fuld gang med at holde vores store 

område, og det gør han helt sikkert lige så godt som han plejer.   

På generalforsamlingen talte vi om at der er mange steder hvor 

fortovsfliserne der ligger skævt. Og vi lovede at tage fat i 

kommunen igen. Og det har vi gjort men fik den besked at det 

tidligst bliver efter sommer, at de vil se på vores område.  

Andet. 

Det er ved at blive forår selvom det jo nærmest er vinter lige nu. 

Men alligevel så kalder haven på os. For nogen er det en total 

afslapning og for andre er det nok mere en pligt, at skulle i gang 

med ukrudt, græsslåning, hækklipning osv.                                        

Og når nu vi er ved klipning af hæk/hegn mod vej og sti, så skal vi jo 

lige huske, at den skal klippes godt ind til skel. Bare så vi ikke er 

tvunget ud i, at skulle går ude på kørerbanen. For det er jo stadig 

ikke alle, som respekterer kun at køre den anbefalede hastighed på 

30 km.t. Men som vi talte om på Generalforsamlingen, så må vi jo 

hjælpe hinanden med, at husk hinanden på, at vi ikke behøver at 

køre så stærkt her i Strandgårdsparken. Vi når alligevel ikke 

hurtigere frem.         Ja det var bare lige en lille sidebemærkning. 

For som sagt, så vil vi forhåbentlig snart mærke at det er forår, så vi 

kan komme ud i haven, og når ” pligten” så er overstået, bliver der 

sikkert tid til at få en stol ud i solen og nyde en kop kaffe eller hvad 



man nu er til, og et hej til naboen og en snak over hækken, det tror 

vi da, at vi alle nyder. Og til jer der har fået nye naboer i løbet af 

vinteren, kan vi kun opfordre jer til at byde dem velkommen til 

Strandgårdsparken.  

Bestyrelsen siger også velkommen til alle nye naboer, genboer eller 

bagboer.   

Den nye bestyrelse: 

Formand: Anette Søderholm Barlebo, nr. 37 e-mail: strandgaardsparken@gmail.com / 

aspb@stofanet.dk 

Næstformand/sekretær: Jørgen Elmelund Christensen nr. 168a e-mail: jec@stofanet.dk                

Kasserer: Niels Askjær nr. 101 e-mail: nielsaskjaer@gmail.com 

Grønne områder: Lis Nielsen nr. 116 e-mail :ivan_lis@stofanet.dk  

Grønne områder: Kim Meyer nr. 148 e-mail: kimgalschioet@gmail.com  

 

Med venlig hilsen og rigtig godt forår ! 

Bestyrelsen. 
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