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TIL GRUNDEJERE I MUNKENS KLIT NORD

GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen har besluttet, grundet Corona, at udsætte Generalforsamlingen 2020 til at afholdes sammen med Generalforsamlingen 2021 i påsken 2021.
Udsættelsen er begrundet i, at Coronavirus endnu ikke er under fuld kontrol.
Bestyrelsen er også af den mening, at hvis generalforsamlingen skal afholdes senere her i 2020, vil
for mange grundejere være afskåret fra at deltage på grund af, at sommerhuset evt. er udlejet.
Økonomien vil fortsat følge budgettet, saldo og balance på kontoen i Spar Nord er pr. 30.06.2020
på kr. 131.608,55.
Det der trænger sig mest på, er en udskiftning af trækonstruktionen på postkassehuset hvilket bestyrelsen vil arbejde på at få udført inden efterårsstormene ødelægger det totalt.

NABOHJÆLP
Bestyrelsen opfordrer til at alle melder sig til Nabohjælp. Nabohjælp kan også bruges til andet end
at advare om tyveri, f.eks. kunne man bruge appen til at oplyse om skader efter den nylige sommerstorm.
Ved at bruge Nabohjælps app kan man kommunikere uden at udveksle persondata såsom mails og
mobilnummer.
KLIPNING LANGS VEJENE
Der er kraftig vækst i beplantningen langs vores veje. Rigtig mange fulgte opfordringen sidst med at
få klippet godt tilbage, tak for det.
MEN nu er beplantningen igen 'ved at gro sammen' nogle steder, og igen kan det give problemer
hvis der skal redningskøretøjer ind i kvarteret.
Det opfordres til at beplantningen klippes tilbage i en afstand af 3 meter fra vejens midte, det giver
mulighed for at vi også i vækstsæsonen altid har en 5 meter bred kørebane fri.
Der henvises til notat om klipning/beskæring på vores hjemmeside under Aktuelt.
Skulle man være i tvivl så kontakt gerne foreningens vejformand Ove Steen Nielsen, mail:
ove@steenwenneberg.dk, mobil 2349 0537.
ANG. NEDLÆGGELSE AF EN DEL AF MUNKENSVEJ
Vi er i dialog med "Kaj Kjær Fonden" om forholdene, herunder sikring af korrekt visning i GPS. Når
endelig tilbagemelding foreligger vil der blive orienteret på hjemmesiden.
Del af Munkensvej er de to hjulspor (hvor læbæltet er blevet fældet) der går fra Isabellavej (øst) og
mod nord til Munkensvej, som starter fra Galleri Munken og går mod vest.
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