Grundejerforeningen

EMILSMINDE
13. marts 2015

Forårs-/sommerhilsen 2015
Vinteren har heldigvis ikke bidt sig voldsomt hårdt fast – bortset fra diverse storme – så vi kan vel forvente
et tidligt forår. Det betyder, vi skal i gang med at gøre klar til sommeren såvel på terrassen som i haven.

Kontingent for perioden 1.4.2015 til 31.3.2016
Kontingentet på 1.000,00 kr. samt 300.- kr. til fonden til bl.a. forbedring af badebroen – beløbet 1.300.- kr.
ialt bedes indbetalt direkte til foreningens konto i SydBank: 0570 1386158. Husk at angive sommerhusadressen på indbetalingen. Beløbet bedes indbetalt snarest, og allersenest 1. maj 2015.

Program for sommeren 2015




Opsætning af badebro vil finde sted første weekend i juni – dog afhængig af vejret. Medlemmerne
vil modtage en mail fra broformanden, Niels Kæmpe når en præcis dato er kendt.
Der afholdes grill-party på fællesarealet lørdag, den 27. juni kl. 19.00 med pølser, vin, øl/vand og
aftenhyggestemning.
Søndag, den 28. juni kl. 11.00 afholdes den årlige generalforsamling på Skipperkroen i Mullerup
Havn. I vil modtage nærmere oplysninger herom.

Græsslåning
Vi skal erindre om, at græsslåning skal være foretaget 1.gang mellem 1. og 15. maj (senest) og 2.gang mellem
1. og 15.juli (senest). Ændringen er indført for at undgå ukrudtsspredning til naboerne. Er dette ikke sket
inden de nævnte datoer, vil grundene jfr. vedtægterne, straks efterfølgende - på Grundejerforeningens
foranledning, blive slået for ejers regning!

Have- og andet affald/ekstra poser/sækkemærker
Da Sankt Hans aften falder på en tirsdag i år, vil der desværre igen i år ikke være bål, som vanligt på grund
af de ændrede regler vedr. afbrænding.
Altså løse blade – decideret haveaffald og øvrige urteagtige plantedele, henvises til kommunens genbrugspladser.
Køkkenaffald - Vi kan oplyse, at Landliggerudvalget er blevet hørt i Kalundborg kommune. Der indføres
ugentligt tømning i månederne juni, juli og august. Til yderligere affald/sække, kan der hos kommunen købes etiketter til mærkning (identifikation af afsender) af en almindelig affaldssæk (klar eller sort) til anbringelse ved siden af det daglige affald. Affaldssækken vil blive taget med ved næste renovationsafhentning.
Bestilling kan ske til: affald@kalundborg.dk eller tlf. 59 53 52 51. 3 stk. sækkemærker koster 100.- kr.
De kan også købes hos Kalundborg Borgerservice og på Gørlev bibliotek. Klare sække kan benyttes ved storskrald 2 gange om året, hvis man tilmelder sig ordningen.

Udsigt
Beplantning/beskæring
Der er kommet godt gang i træfældning og beskæring, for at opnå og bevare udsigten til StoreBælt. Vi glæder os til at se ”det løbende arbejde”.
Dog skal det endnu en gang præciseres at beplantningen på hegn, der er øst/vest vendt ikke må overstige
180 cm. Grundejerforeningen har indsigelsesret ved overtrædelser.
Ved nord-/syd-vendt beplantning – gælder hegnsloven (også her er grænsen 180 cm).
Fællesarealet/beplantning - DET er ikke tilladt egenhændigt at udøve beskæring af beplantningen på fællesarealet/skrænten! Der skal i stedet rettes henvendelse til bestyrelsen vedr. eventuel beskæring!
Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt forår, og en dejlig sommer
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Emilsminde
Henrik Nørgaard
Formand

