
Grundejerforeningen 

EMILSMINDE 

15.  marts 2021 

Forårs-/sommerhilsen 2021 
 
Efter endnu en forholdsvis mild vinter - men også med en periode med sne og frost, kommer forår og sommer.  

 

Kontingent for perioden 1.4.2021 til 31.3.20222 
Kontingentet på samlet kr. 1.800,- (inkl. bidrag til investeringspulje kr. 600,-) pr. parcel bedes venligst indbetalt 
direkte til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland: 6685 0014118179. Husk at angive sommerhusadressen 
på indbetalingen. Beløbet bedes indbetalt senest 1. maj 2021. 
 
Fremover vil alle grundejere modtage en påmindelse via e-mail om betaling. Det er derfor vigtigt, at vi har de 
korrekte mailadresser. Eventuelle ændringer eller oplysninger om manglende e-mail adresser beder vi jer der-
for meddele vores formand via kontaktformular på hjemmesiden.  
 

Aktiviteter forår/sommer 2021 
 

• Søndag, den 20. juni kl. 10.00 afholdes den årlige generalforsamling. Stedet for afholdelse af ge-
neralforsamlingen ligger endnu ikke fast, men vil blive meddelt på foreningens hjemmeside. Em-
ner til behandling skal være formanden i hænde senest 4 uger før jfr. vedtægterne § 4. 

• Sankt Hans aften: Som noget nyt vil vi afholde Sankt Hans aften på selve dagen onsdag d. 23. juni. 
Da dette sker på selve dagen, kan vi fejre dagen med bål. Traditionen tro vil vi arrangere grill-party 
kl. 19.30 på fællesarealet ved trappen med pølser, vin, øl og vand og god stemning. Vi vil forsøge 
at festliggøre aftenen, og vi efterlyser derfor medlemmer, som spiller på et instrument og som kan 
medvirke til at gøre midsommerviserne endnu smukkere. Henvendelse herom kan rettes til Eva 
Stampe på mail  evastampe@hotmail.com eller Tina Dines Appelt på mail tinadinesap-
pelt@gmail.com.  Vi håber på et stort fremmøde, så vi får en rigtig hyggelig aften. 

 
 
Badesæsonen 
Vi ser frem til en rigtig god sommer og megen aktivitet på vores dejlige badebro.  

 
Græsslåning 
Græsslåning skal foretages 1. gang mellem 1. maj (tidligst) og 15. maj (senest) og 2. gang mellem 1. juli (tid-
ligst) og 15. juli (senest). Disse terminer er, som tidligere, indført for at undgå ukrudtsspredning til naboerne. 
Er græsslåning ikke sket inden de nævnte seneste datoer, vil grundene, jfr. vedtægterne, blive slået for ejers 
regning uden yderligere advisering. Om nødvendigt vil entreprenøren, ligeledes for ejers regning, foretage op-
rydning på grunden før græsslåning. 
 

Haveaffald 
Da vi afholder Sankt Hans aften på selve dagen, vil det være muligt at henlægge grenaffald/haveafklip på den 
sædvanligvis anvendte bålplads på fællesarealet. Det må kun ske i perioden fra lørdag den 19. juni og frem til 
onsdag den 23. juni kl. 16:00. Husk at det skal være tørt grenaffald/haveafklip og ingen løse blade. Der må ikke 
på bålpladsen anbringes stød og større stykker træ, der ikke kan afbrændes på én gang. 
 

Renovation 
Ny tømningsordning med en ekstra beholder er indført pr. 1. november 2020.  
Den nye beholder tømmes: 
• I juni-august - hver 4. uge • I september-maj - hver 8. uge.  
Den gamle beholder for rest & bio tømmes: 
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• I juni-august - hver uge • I september-maj - hver 14. dag. 
Se i øvrigt kommunens hjemmeside eller på www.emilsminde.info, hvor bestemmelserne er optaget under 
overskriften ”Renovering”. 
 

Fibernet 
På nuværende tidspunkt har bestyrelsen ikke nyt fra Fibia om evt. påbegyndelse af nedlægning af fibernet i 
området. 
 

Beplantning/beskæring/udsigt 
Hold stadig fast i den til stor glæde for os alle i området, igangværende fældning og beskæring.  
 
Det er særlig vigtigt, at træer og ikke mindst buske i nærheden af brønde og dræn bliver fjernet eller som mi-
nimum kraftigt beskåret. Det er fortsat en stor udgift for foreningen at udføre oprensning og fjernelse af rød-
der i brønde og dræn.  
 
Desuden skal vi endnu en gang præcisere, at beplantning i skel og langs stierne skal overholde gældende de-
klaration og Hegnslovens bestemmelser. Grundejerforeningen tager mod klager ved overtrædelser og påtager 
sig at påpege krav om reduktioner. 
Det er ikke tilladt egenhændigt at foretage beskæring af beplantningen på fællesarealet/skrænten. Ønsker om 
eventuel beskæring skal i stedet rettes til bestyrelsen. 
 

Veje 
Med grundejerforeningerne Drøsselbjerg Strandpark og Drøsselbjerg Klint har vi indgået en aftale om fælles 
vedligeholdelse af Valhallavej, da Valhallavej i sin helhed jo benyttes af sommerhusejerne i alle tre grundejer-
foreninger. Aftalen indebærer, at grundejerforeningerne bidrager til vedligeholdelsen i forhold hver forenings 
antal meter og vejlængde. Inkluderet i aftalen er både almindelig vejvedligeholdelse og ”saltning” i sommerti-
den for begrænsning af støvplager. Grundejerforeningerne forventer, at der køres efter forholdene, når alle 
står sammen om at betale vedligeholdelsen. 
 
Der er nu indgået aftale om regelmæssig vedligeholdelse også af de 4 stikveje til Valhallavej. Denne udvidelse 
af vores vejvedligeholdelse er en følge af det stadig stigende antal bebyggede grunde i den ”nye” del af udstyk-
ningen. 
  
Vi vil på vores del af Valhallavej (og i øvrigt også på øvrige veje) opsætte yderligere skilte, som opfordrer til at 
køre langsomt - max. 20 km/t - ikke mindst for at reducere støvgenerne. 
 

Byggeaktivitet 
Der er stigende byggeaktivitet i området, og det er i den våde del af vinteren nogle steder gået stærkt ud over 
veje og rabatter. Bestyrelsen understreger, at udbedring af sådanne skader påhviler pågældende grundejere. 
Vi forbeholder os, at foretagne udbedringer skal godkendes, og at der kan blive tale om at stille yderligere 
krav, henholdsvis at supplerende udbedringer vil blive udført for grundejers regning.  
 

                                                        ------------------------------------------------------------------ 
 
Som noget nyt vil referater af bestyrelsesmøder fremover blive lagt på hjemmesiden.  
 
Bestyrelsen ønsker alle et godt forår og ser frem til en dejlig sommer.  

 
Med venlig hilsen 
Henrik Nørgaard 
Formand 
 
 
Hjemmeside: www.emilsminde.info  
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Vi findes også på Facebook: ”Grundejerforeningen Emilsminde” 


