Information fra Bestyrelsen
Bestyrelsen er godt opmærksom på, at det våde efterår har været hårdt for vores veje i foreningen.
Der er dog 2 årsager til, at vi forsøger at udsætte større reparationer til senere:
- Dels på grund af den forestående vinter, hvor vi jo ved, der vil være væsentligt mindre færdsel i
området.
- Men også fordi, der jo skal kloakeres i området og vejene derfor graves op.
Vi forventer at kloak arbejdet tidligst startes op i vores område september 2020. Vores vurdering er, at
vejene ikke uden videre vil holde en acceptabel standard helt frem til dette.
Vi er derfor i gang med at bestille nogle kubikmeter vej grus hjem, så vi alle har mulighed for at
nødreparere eventuelle huller i vejen ud for vores matrikel.
Vi vil også foranstalte nogle ”runder” rundt i hele området og foretage nødvendige nødreparationer.
Vi vil forsøge at få dette grus placeret i kasser nogle strategiske steder i foreningen. Men i første omgang i
hvert fald på Bragesvej 2, hvor man vil kunne tilgå det fra vejen.
Eventuelle andre depoter vil blive offentliggjort i vores info skab, på vores hjemmeside og i vores Facebook
gruppe.
Bestyrelsen har desuden besluttet at afprøve ideen med en årlig arbejdsdag i området.
Denne dag er fastsat til at løbe af stablen Store bededag, fredag den 8. maj 2020 kl. 10.00.
Vi har i samme anledning besluttet at flytte ”sommerfesten” fra dagen med afholdelse af
generalforsamlingen til netop denne arbejdsdag.
Program for dagen:
- Mødested Bragesvej 2 kl. 10.00, hvor der vil være en kop kaffe og en enkelt morgenbitter til at
starte dagen på.
- Derefter fordeles de fremmødte i arbejdsgrupper og frem til kl. ca. 12.00, vil der blive arbejdet på
diverse projekter i vores område. (udstikkes på dagen)
- Kl. ca. 12.00 mødes vi igen på Bragesvej 2, hvor vi sammen gør klar til forårsfest med fællesspisning
og hygge fra kl. ca. 13.00. (sluttiden vil vi lade være op til jer)
Foreningen vil sørge for morgenkaffe, en morgenbitter, et par øl/vand til arbejdsdagen og selvfølgelig
forplejningen inkl. lidt øl, vand og vin.
**Deltagelse til selve arbejdsdagen er ikke et krav, for at deltage i den efterfølgende forårsfest**

