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Forår
Nu er foråret her for alvor og rigtig mange har været oppe og starte sommerhussæsonen i påsken. En helt
ny sæson står for døren.
Bestyrelsen er også kommet op i gear og har også taget hul på en række aktiviteter, som hører
sommerperioden til. Vi er også i fuld gang med bl.a. forberedelse af generalforsamlingen den 5. juli, hvor vi
håber at se så mange af jer som muligt.
Hjemmeside
Vinteren igennem har vi arbejdet med en ny hjemmeside og nu er den færdig. Vi har glædet os til at
præsentere jer for den, og har I ikke allerede været inde og kigge, så gør det nu. Adressen er
www.kongelunden.be Hvis I har kommentarer eller forslag, er I meget velkomne til at kontakte
bestyrelsen.

Det er en studerende på DTU som, med Finn Gustafsson som supervisor, har udviklet siden i forhold til de
ønsker, som bestyrelsen har beskrevet.
Som I kan se på hjemmesiden, er der plads til mange flere på nabolisten. Hvis det er en forglemmelse, at I
ikke er på listen, så giv os endelig besked.
Vi har samtidig fået mulighed for fremover at sende kontingentopkrævninger m.m. elektronisk.
Det kræver dog, at alle har opgivet korrekt e-mailadresser. Naturligvis sender vi stadig med post til de
medlemmer, som ikke har adgang til computer.
Veje, Grenordning
Ugen efter påske blev årets første læs grene hentet. Der var mange, der havde benyttet sig af ordningen og
den fortsætter jo heldigvis. Der er sendt breve ud om de tidspunkter, der kan lægges grene ud, og
tidspunkterne kan også findes på hjemmesiden.
Vi har ventet med at bestille reparation af huller i vejene til vinteren var overstået, for det er ofte, der, der
kommer flest skader. Men nu går arbejdet i gang, så de kan være i orden til den kommende sommer. I år er
der også behov for at reparere asfalten nogle steder ved indkørslen til vejene. Vi sørger også igen for
støvbinding. Det kan være svært at vide, hvornår det bliver aktuelt på forhånd, men vi holder øje med lange
tørre perioder. Vi regner med at der senest bliver behov i begyndelsen af juli, men er klar før, hvis det skulle
vise sig, at være nødvendigt.
Skilte
Vi har været i kontakt med vejmyndigheder og politi for at undersøge muligheden for at sætte
hastighedsbegrænsningsskilte op.
Politiet vil ikke umiddelbart godkende hastighedsbegrænsningsskilte, da det vil skabe forventning om at
politiet også skulle håndhæve det.
Kommunen skal godkende alle andre skilte og har for tiden fokus på de, efter deres mening, alt for mange
og også ulovlige skilte, som er sat op ved private fællesveje. På strækningen fra Lyngkroen til Rørvig er der,
efter deres observation, ulovlige skilte på 16 ud af 20 veje. Om de vil gøre mere ud af det, og evt. hvornår
vides ikke på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at opsætte yderlige skilte.
Kommunen
Børnefamilierne kan glæde sig over, at der er kommet en legeplads på havnen, (hvis børnene på noget
tidspunkt skulle blive trætte af at fange krabber). Den er allerede velbesøgt.
Kommunen signalerer på mange måder, at de er interesserede i mere dialog – også med sommerhusfolket.
Vi vil løbende lægge eventuelle initiativer på hjemmesiden, ligesom vi i bestyrelsen gør hvad vi kan for at
deltage i dialog rettet mod bestyrelsen.

Kommunen har sendt besked til samtlige sommerhus ejere om tidspunkt for tømning af septiktanke.
For vores vedkommende vil det være i ugerne 35 – 37. Det bliver Kongelundsvej i uge 35, Birkebovej og
Kongelunds Tværvej uge 36 og Granbovej uge 37.
I forhold til kloakeringsplanerne er der p.t. intet nyt.
Generalforsamling
I juni måned vil I få indkaldelsen til Generalforsamling. Den holdes som sædvanligt den første søndag i juli.
Det bliver i år den 5. juli kl. 10. Så skynd jer at sætte kryds i kalenderen. Vi håber, at se så mange af jer som
muligt og hører gerne kommentarer og eventuelle forslag til bestyrelsens arbejde.
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Benedicte Helvad

