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Så starter vi endnu en sæson . En åbenbart meget varm en af slagsen. Vi har tidligere haft vandningsforbud, 

hvis sommeren har været meget tør. Det må vi ikke håbe sker igen. Jeg har indtil nu ikke hørt herom. 

Pt . pr. 5 juni. er der forbud mod afbrændning i det fri,  afbrændning af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere, 

samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen 

er placeret på fliser eller lignende 

Den forgange sæson var stik modsat kold og regnfuld. Havde vi overhovedet en såkaldt sommerdag  ? 

Men vi fik afholdt en succesfuld sommerfest på Porseleddet og vejret var sågar med os. 

Bestyrelsen vil gerne rette en tak til arrangørerne og andre der hjalp til ved arrangementet. 

Der er ikke sommerfest på programmet i år, men vi håber at der måske til næste år kan lade sig gøre igen. 

Eller er der nogle i år der har tid og lyst, bør det ikke udelukkes. Vi har i alle tilfælde telt og andre små- 

fornødenheder der skal til. 

Vi vil gerne byde alle nye medlemmer velkommen. 

Bestyrelsen vil arbejde på at udforme en velkomstformular . Dvs. vi er så småt i gang. 

Den forgangne sæson har i øvrigt ikke budt på de store udfordringer i form af oversvømmelser og digebrud. 

Kun et enkelt træ er væltet ud på vejen. 

Men trappen er lidt bidt af tidens tand og det mig en personlig glæde, at vi har fået nye medlemmer, som 

øjensynlig vil overtage Conni Pedersens engagement for vedligeholdelse af trappen. 

Det vil vi komme til senere på dagsorden. 

Vi har også fået vores egen skraldespandsobservatør i vinterhalvåret. Det er Claus, der holder øje. 

Når skraldespandene er tømt, er de lette ofre for vindstød. Enten vælter de eller kører langt ned ad vejen. 

Hvis I ikke har oplevet det, kan det være at Claus har været forbi, og sat skraldespanden på plads.  Mange 

tak for det. Så vær venlige at sætte skraldespanden forsvarligt i vinterhalvåret. Hvis den ikke skal tømmes. 

Ved sidste generalforsamling fik en ny kasserer-  Janne Jandoria  Pedersen  . Det har givet os en del besvær 

med Danske Bank. Hvor der tidligere ikke har været nogle problemer ved skift af kasserer. Har banken 

denne gang forlangt utallige underskrifter og dokumentationer fra alle bestyrelsesmedlemmer, før Janne 

har kunnet få adgang til vores midler. Vi har undervejs overvejet at skifte bank.  Vi håber derfor at Janne 

bliver et stykke tid. 

Bestyrelsen har indgået en ny aftale med havemanden : 

Græsset langs stien til stranden og ved vores grundstykke ved Skovkanten, vil som hidtil blive slået hver 14. 

dag. 

Stien til stranden vil ydeliger blive renset for vækst op til grundgrænsen 3 gange i løbet af sæsonen og ved 

Skovkanten 1 gang i sæsonen. 
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Et tilbagevendende problem er støjklager. Bliver sæsonen   varm kan det være endnu mere generende. Så 

er vi jo alle ude.  Vis hensyn til hinanden og overhold, så vidt det er muligt vores vedtagne tider for 

græsslåning og andre former for mekanisk støj. 

Der er ikke så meget at gøre overfor støjgenerende naboer. En ting der er at gøre, er at tale med naboen 

om problemet. I langt de fleste kan der findes en løsning. Kan der ikke det, må man nok leve med det. Men 

vær forvisset om at andre også er generet og har påtalt forholdet og at den støjgenerende har fået noget at 

tænke på. Hver gang vedkommende støjer. 

Kia er også plaget, men det er af muldvarper. Jeg vil opfordre Kia og ligestillede til at danne en gruppe til 

”Muldvarpens bekæmpelse.” Samt give os knap så plagede gode råd og erfaringer og lægge dem på vores 

hjemmeside. 

Vi er blevet kontaktet af en anden grundejerforening, som også har kontaktet andre grundejerforeninger, 

med et par spørgsmål om hvorvidt vi er interesseret i at deltage i en fælles vejfond, samt oprette en fælles 

legeplads i området. 

Første spørgsmål har vi bedt dem om at komme med et forslag til, hvordan dette tænkes løst og fordelt, 

inden vi vil tage det op på en generalforsamling. Et andet spørgsmål er nok knap så kompliceret . Derfor har 

vi valgt at tage det op på denne generalforsamling. 

Pr. 25.05.2018 . Er der kommet en ny data lov., som bland andet forpligter grundejerforeningerne  til at 

fremlægge, hvilke data , de har på deres medlemmer og partnere. Dette vil fremover fremgå på vores 

hjemmeside 

Janne har oplyst at vi er kommet på verdenskortet. Vi kan nu se vejrudsigten direkte på Hald Strand . 

Nærmere , hvordan ?  Må I spørge Janne om , jeg har endnu ikke selv søgt  ?   

 Hundested har igen i år besøg af krydstogtskibe. 

Til allersidst vil jeg lige nævne, inden godkendelse af referatet fra sidste generalforsamling, at der er 

indsneget jeg en slåfejl, som Ulla venligt har gjort opmærksom på, at mødet sidste år blev afholdt d. 13.06. 

og ikke d. 13.07. 

Fejlen beklages og rettes. 

 

 

Palle Nielsen 

Formand 
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