Lidt af hvert fra Pedersminde
Fredag den 8. maj 2020 havde bestyrelsen planlagt at gennemføre både en arbejdsdag og en
forårsfest.
Grundet Covid-19 (Coronavirus) situationen er begge arrangementer desværre aflyst.
Jf. foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af august måned.
Som situationen er lige nu, kan dette godt gå hen og blive svært at overholde.
Bestyrelsen arbejder indtil videre med en dato, der hedder søndag den 30. august 2020 som en
mulighed.
Vi afventer dog nærmere information / retningslinjer fra myndighederne, inden datoen kan meldes
endeligt ud.
I skal i den anledning være opmærksomme på, at forslag ”der ønskes sat under afstemning på den
ordinære generalforsamling”, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 1. juni 2020.
Som I måske har lagt mærke til, er der flere steder i foreningen placeret nogle kasser med grus.
Gruset er til nød reparationer af foreningens veje og I må meget gerne hjælpe med at fylde
eventuelle huller, inden de bliver uacceptabelt store.
Der vil i den nærmeste fremtid blive opsat skilte ved disse kasser, så alle kan se, hvor ”man” trygt
kan hente grus til reparationerne.
Vi er meget opmærksomme på, at det tørre vejr giver meget støv fra vores veje – særligt Thorsvej er
slem (der er mest trafik)
Vi har bestilt støvbinding og afventer pt. blot den endelige dato for udførslen.
Jf. Leverandøren fungerer denne behandling bedst, hvis vejene på behandlingstidspunktet er lidt
fugtige, hvilket jo normalt ikke er et problem i Danmark.
Vi har nogle ideer / planer om, at der på Thorsvej i særligt tørre og støvede perioder, kan suppleres
med salt flager. (dette hører I nærmere om)
Inden denne tørre periode, havde vi en næsten historisk våd periode.
Dette gav lidt udfordringer med det dræn, der løber igennem foreningen (fra midt Bragesvej, hen
over Thorsvej og videre vest til det tværgående dræn)
Da det fine vejr kom, løste dette vores udfordringer, men vi er klar til en gennemspuling af drænet,
når den næste længere regnvandsperiode sætter ind.
Det er dejligt at se så mange grundejere i foreningen i denne periode, men mange mennesker kan jo
selvfølgelig give nogle udfordringer i disse Covid-19 (Corona) tider.
Så vi henstiller alle til at følge myndighedernes anvisninger, om f.eks. at holde afstand etc.

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer i Pedersminde

