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Efterårshilsen 2018  
  
 

Efter en ganske usædvanlig fin men også meget tør sommer, håber vi I har nydt boligen ved Storebælt. 
Traditionen tro står opgaverne, med klargøring af huset og haven, for vinteren forude. 

  

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden med mange gode synspunkter og en tilslutning til uæn-

dret kontingent for det kommende år. Referatet kan ses på hjemmesiden (www.emilsminde.info) 
Der var heldigvis fin tilslutning til hygge-/komsammen i år, så traditionen fastholdes indtil videre. 

 

Bestyrelsens planer for indeværende forenings år er følgende: 
1. Etablering af tværgående dræn ved trappen – reduceret risiko for at skrænten skrider ned 

2. Besigtigelse af ny bro, finansiering, design m.v.   
3. Løbende udførelse af opgaver jfr. vedligeholdelsesplan 

  
Veje 

Desværre kunne vi ikke fastholde sidste års beslutning om reduceret vedligeholdelse af vejene. Det blev for 

slemt, der kom klager fra grundejerforeningens medlemmer.  
 

Beskæring 
Vi skal Igen i år opfordre til mere opmærksom på for høj beplantning på grunden – af hensyn til naboerne 

men ikke MINDST af hensyn til drænene. Vi henleder til stadighed opmærksomheden på beplantning i nær-

heden af dræn og brønde. Der er konstateret flere tilfælde, hvor rødderne stopper rørsystemet. Beplantnin-
ger skal fjernes, beskæring er ikke en løsning! Vedligehold af ledninger og dræn er en stor post på forenin-

gens budget. Fremover må parcelejere være indstillet på, at erholde omkostning til oprensning, ifald der ikke 
er taget hensyn til ovenstående.  

 

Påmindelse: Jfr. Kystdirektoratet og Naturstyrelsen er det forbudt at beskære beplantningen til skrænt/fæl-
lesarealet. Henvendelse om evt. beskæring skal ske til bestyrelsen.  

 
Hunde i snor 

Der har været flere henvendelser om personer, der lufter hund på Emilsmindes områder og på stranden.  
Det er vigtigt at hundene er i snor. 

 

Hjertestarteren 
Er opsat på muren på Longvejen 25 til brug for alle - i påkommende tilfælde. 

Læs gerne vejledningen, hvis I kommer forbi eller på www.emilsminde.info 
 

Kontingent 

Der er til stadighed pr.1.maj også i år – beklageligvis - en del restancer, og igen har regnskabsføreren brugt 
megen tid og kræfter på at få beløbene ind. Vi skal jo have nogle midler at arbejde med, ikke mindst nu 

hvor vi efter manges ønske, ser på en ny og lettere badebro. Derfor skal vi henlede opmærksomheden på at 
DEADLINE for indbetaling af næste kontingent er 1. maj 2019. Mere herom i Forårshilsen 2019. 

 
Græsslåning 

Der har igen i år været nogle, som ikke har levet op til vedtægternes krav om terminer for græsslåning. 

Vi ser frem til, at disse overholdes i 2019 – til fulde, hvorved udgifter til græsslåning på grundejerforenin-
gens foranledning undgås. 
 
Sankt Hans bål 
Af økonomiske årsager henligger det til næste års Sankt Hans. Det indskærpes, at der ikke må henlægges 
yderligere ”affald” af nogen art på bålpladsen på fællesarealet. 
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Mailadresser 
Jfr beslutning på generalforsamlingen – vedtægtsændringen – så vil der ikke fremover blive udsendt korre-

spondance med brevpost. Bestyrelsen beder derfor fortsat om at få oplysning om de sidste manglende mail-
adresser fra medlemmerne. Oplysninger direkte til ljohansen@outlook.dk 

Korrespondance vil fremover altid adviceres via mail når ny information publiceres på hjemmesi-
den: www.emilsminde.info 

 

 
 

 
Med ønsket om et godt efterår og en forhåbentlig ikke for hård vinter, 

med venlig hilsen 

 
Henrik Nørgaard 

Formand 
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