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Efterårshilsen 2022 
  
 

Sommeren er ved at gå på hæld – og vi kan glæde os over de mange gode sommerdage, vi i år 
har haft ved Drøsselbjerg Strand.  
Flere sommerhuse har skiftet ejere, og vi i Grundejerforeningen vil byde alle jer nye medlemmer 
velkomne.  
Vi anbefaler, at I tilmelder jer vores Facebook-gruppe og læser mere om Grundejerforeningens ak-
tiviteter på vores hjemmeside www.emilsminde.info   
 
Kontingentbetaling 
Der er pligt til medlemskab af grundejerforeningen. Kontingentet forfalder til betaling senest 1. 
maj.   
Vær opmærksom på, at grundejerforeningen ikke sender opkrævninger ud, men beløbet skal over-
føres til: 
 
Sparekassen Kronjylland: konto 6685 0014118179 med bemærkning om adresse 
 
For at øge opmærksomheden på rettidig betaling, vil der medio april blive udsendt en reminder via 
mail. Rykning for kontingent vil blive igangsat 10 dage efter forfald 1. maj. Er betaling ikke sket pr. 
1. juli, vil beløbet med tillæg af rykkergebyrer blive overdraget til retslig inkassation. 
 
Al direkte kontakt til medlemmerne sker via e mail. Der er derfor vigtigt, I informerer 
grundejerforeningen ved ændringer.  
 
  
Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen den 3. juli blev afviklet i god ro og orden. Bestyrelsen glæder sig over, at så 
mange medlemmer viser interesse for bestyrelsens arbejde – og deltager i arrangementet. Læs 
referatet på hjemmesiden (www.emilsminde.info) samt på Facebook. 
Der var heldigvis også fin tilslutning til vores Sankt Hans arrangement, hvortil der var mange med-
lemmer med gæster, der var mødt op. I år var det ekstra hyggeligt med sang og musik. 
 
 
Bestyrelsen er særlig optaget af: 
 

1. Sikring af dræn- og rørsystemerne i vores område 
2. Pasning og vedligeholdelse af vores flotte badebro 
3. Nøje overvågning af trappen til stranden og skrænten – fare for skred især i vintermåne-

derne   
4. Hastighed og støvdæmpning på Valhallavej og Longvejen 
5. Byggeaktiviteter på parcellerne 
7. Den løbende drift og vedligeholdelse af området 
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Veje 
Som nævnt andre steder bl.a. på generalforsamlingen er der indgået aftale med de 2 nordligere 
grundejerforeninger langs Valhallavej om vedligeholdelsen af Valhallavej. Vi har derved forpligtet 
os til at vedligeholde vores del af Valhallavej. Der er indgået en fællesaftale med Enghavens Entre-
prenør og Kloakmester ApS om udførelsen af den praktiske opgave, herunder om støvbekæm-
pelse. 
Tilsvarende (2-parts) aftale gælder for Longvejen. 
 
 
Beplantning 
Igen i år skal vi opfordre til mere opmærksomhed på for høj beplantning på grundene – dette af 
hensyn til naboerne - men også af hensyn til drænene.  
Bestyrelsen anbefaler i øvrigt, at indgåede aftaler mellem naboer omkring beskæring overholdes – 
evt. ved at foretage beskæringen sammen. Derved undgås tvister og misforståelser.     
 
Affaldsbeholdere 

Vær opmærksom på at det ikke er tilladt at placere affaldsbeholdere/stativer uden for 
grunden. Disse skal anbringes inde på selve grunden. 
 
Biodiversitet 
Bestyrelsen besluttede at gå videre med planerne om at anlægge et bed med biodiversitet på 
græsarealet. En gruppe med Flemming Arp i spidsen vil gå videre med dette projekt  
 
Hunde  
Hunde er meget velkomne i vores område, men husk at have din hund i snor – og at samle hun-
dens efterladenskaber op. 
Hunde må dog ikke medtages på badebroen. 
 
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 
 
Græsslåning og oprydning 
Gældende regler om græsslåning kan læses i vedtægterne på hjemmesiden. 
 
 
 
Vi håber, at rigtig mange har nydt at bade fra vores badebro, hvorpå der nu er opsat vejledende 
skiltning. Alle sommermåneder har i år været fremragende bademåneder. 
 
Med ønsket om et godt efterår og en forhåbentlig ikke for hård eller våd vinter 
 
Med venlig hilsen 
 
Flemming Klitgaard 
 
Formand 
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