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Kære alle 

Påsken er overstået. En fantastisk påske med nogle kolde dage, der blev afløst af næsten sommertemperaturer. Der var mange i 

Kongelunden, der nød det gode vejr. Og nu nærmer pinsen sig. Hvis du er bare lidt interesseret i kunst  kan jeg varmt anbefale 

”Kunstdage i Odsherred” ( kunstdage.dk) hvor en række gallerier holder åbent hus i pinsen for 25. år. Det er helt specielt at sidde hjemme 

og planlægge ruten og at tage ud og blive modtaget med åbne arme hos en række af Odsherreds fremmeste kunstnere.  

Og det er jo det dejlige ved Rørvig. Der er et hav af aktiviteter, hvad enten man er til kunst eller ej. Mest fantastisk er den smukke og 

varierede natur, hvor der er alle muligheder for at nyde den eller udfolde sig. 

Generalforsamling   

Den næste generalforsamling nærmer sig. Hvis I ikke allerede har sat kryds i kalenderen, så er det den 3.juli kl. 10.00 i RørvigCenteret.  

Som altid den første søndag i juli. 

Der er mange grunde til at møde op til generalforsamlingen: 

En af dem er det store skifte blandt medlemmerne gennem de seneste år. Her er en oplagt mulighed for at møde hinanden og for at høre, hvad der 

sker i Kongelunden. 

Vi skal også stemme om, hvorvidt der skal arbejdes videre med evt. bump på Granbovej og vil på mødet fortælle om muligheder og hindringer. 

Og vi skal stemme om en evt. kontingentforhøjelse. Og her kommer vi sikkert til at tale om niveau for grøftevedligeholdelse, grenafhentning  og 

vedligeholdelse af veje. 

Men afgørende er det at 3 ud af 4 medlemmer af bestyrelsen trækker sig. Vi håber naturligvis at der vil blive rift om pladserne og vi håber at mange af 

jer er parat til at bidrage til at de praktiske opgaver løbende vil blive løst og desuden vil medvirke til at skabe en god stemning i foreningen. 

Rene, vores næstformand bliver heldigvis tilbage, men både suppleanten Ole, kasseren Benny og formanden Benedicte trækker sig af forskellige 

grunde. 



Hvis du overvejer at stille op er du meget velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne for at høre mere om den meget overkommelige 

opgave.  

Facebook 

Der har været lidt aktivitet på vores nye hjemmeside og vi vil takke Pauline Lossow for hendes indsats.  

Der er dog plads til både flere medlemmer og flere indlæg. 

Det er kun familier eller andre med tilknytning til Kongelunden, som kan være medlemmer. 

Pauline er administrator på siden og I tilmelder jer via dette link. 

https://www.facebook.com/groups/gfkongelunden/ 

Grøfter 

Brian har som sædvanlig renset alle grøfterne i løbet af vinteren. Han har også spulet alle rør. Benny har gået det hele efter sammen med 

Brian. 

Vi har fået lavet de aftalte grøftehjørner og skal vurdere arbejdet her i forsommeren, hvor det hele er faldet til. Et hjørne som vi 

efterfølgende havde bestilt justering af, er dog ikke lavet og vi mangler også  tilbud på det.  

Veje 

Vejene har rigtig mange huller, som vil blive repareret inden sommerferien. 

Grenordning 

Der er udsendt skemaer til udlæggelse af grene og vi vil takke de mange, der overholder aftalerne om hvornår grene kan lægges ud.  

Det er heldigvis de fleste. Til de få, der har overset datoerne ,vil jeg blot appellere til at kigge på listen som er at finde på hjemmesiden, Vi 

er alle interesserede i at vejene ser pæne ud og at grøfterne ikke bliver unødigt belastede. 

https://www.facebook.com/groups/gfkongelunden/


Økonomi 

Vi har gennem året løbende udgifter til vejvedligeholdelse, grøfterensning og grenafhentning. Det er aktiviteter, vi får tilbagemelding om, 

at medlemmerne er glade for. Udgifterne er steget gennem årene, men kontingentet ikke er blevet forhøjet, så tiden er nok kommet til 

en justering. 

På det sidste har vi haft reparation og forbedring af hjørner ved grøfterne og det har også tæret på formuen. 

Hvis vi fortsat skal kunne have disse aktiviteter og også have et råderum, er det tiden at kigge på vores kontingent. 

Så vi ser frem til et stort fremmøde den 3. juli. 

Mange hilsner  

På bestyrelsens vegne 

Benedicte Helvad, formand 


