
Kære alle 

 

Håber at I alle er kommet igennem uden store mén i denne Coronatid. 

 

Vi måtte jo desværre aflyse vores generalforsamling, men vi vil indkalde til en ny senere på året. 

 

Vores dygtige kasserer stopper i bestyrelsen, da deres hus er sat til salg, så vi skal have fundet en ny 

i stedet for Hanne, så meld jer gerne på banen hvis der er nogen der ønsker være med i bestyrelsen.  

Det samme gør vores revisor Ole Jensen som har været med i mange - mange år, så der skal vi også 

have fundet en ny. 

Vi vil sige tak for hjælpen på vores generalforsamling. 

 

Vores mangeårige formand Svend Åge Andersen er afgået ved døden - ære være hans minde. 

 

Der vil snarest blive sat fartskilt op på Willumsensvej, det er indkøbt. 

Der bliver stadig kørt for stærkt på vores veje, farten skal ned. 

 

Der vil igen blive beskåret kanter ned til stranden, når græsset og sivene er for højt. 

 

Det er set, at nogle af vores medlemmer har tændt bål, det er strengt forbudt. 

 

Husk nu at orientere bestyrelsen ved nybyggeri. Det husker de fleste, men nogle glemmer det. Vi 

har fået en ny” boks” på vores hjemmeside - fuglebækå.dk - som hedder ”Tilbygninger” med gode 

links og retningslinjer ved nyt byggeri.  

 

Der skal også beskæres træer og buske ud mod alle vores veje, da der skal kunne komme lastbiler 

forbi og vejene skal være 6 m. brede. Det er den enkelte grundejer der står for det. 

 

Bestyrelsen har modtaget flere klager over løse hunde og katte. Dette kan ikke tolereres da det 

tydeligt står i loven at disse dyr skal holdes i snor. Løse hunde og katte skal holdes inde på egen 

grund. 

 

Der har været folk udefra kommunen for at tage mål af vores septiktanke, så man kan danne sig et 

overblik over hvor meget spildevand der skal ledes væk. Man begynder om ca. 1 til 2 år at grave 

kloak ned i vores område, men inden vil man besigtige vejene og indkalde grundejerforeningen til 

info møde. 

 

Der vil som alle andre år blive kørt Grene væk i uge 22. 

 

Regnen har været meget hård ved vores veje og derfor har vi også besluttet at især Kragevej og 

Nordvej har fået en større tur, da begge veje var rent mudder. 

Der er blevet bygget nyt hus på Nordvej, men grundejeren har selv været med til at reetablere vejen, 

så alt skulle nu være i orden der. 

Det betyder at vi får en noget større regning for reparation af vores veje. 

Tak til alle dem som selv har fyldt grus i huller på vores veje. 

 

Vi har igen haft møder med nabogrundejerforeningen, dette er bare rigtig godt da vi lærer af 

hinanden. 

Vi har fundet ud af i fællesskab, at åen langs Gl. Kongevej er deres ansvar. De renser den efter 

behov. 

 

God sommer       

Bestyrelsen 
 


