Nyhedsbrev forår 2017

Maj
En mild vinter er forbi, og et køligt forår har taget over. Bortset fra et par lune uger i forårets start, har det
været et køligt og blæsende forår, men den milde vinter har forladt os uden skader på huse og grunde.
Bladene er tilbage på træerne og her er frisk og grønt.
Veje og grøfter
Vejene har fået nyt grus og midterrabatten er blevet høvlet, så vejene nu skulle være lettere at cykle på.
Grøfterne er blevet renset, men især ved hjørnerne, har de lidt overlast af de mange lastbiler, der er kørt
igennem med hver deres forskellige ærinder. Nogle steder er grøfterne faldet sammen. Bestyrelsen har
bestilt genopretning de steder.
Det er nødvendigt at minde om, at der ikke må parkeres på vejene. Den vigtigste grund er at evt.
udrykningskøretøjer ikke vil kunne komme forbi. Men en anden grund er at skåne grøfterne.

Husk at give jeres gæster besked om det, og aftal evt. med naboer om at få lov til at parkere hos dem, hvis I
ikke har plads nok.
Grenudlægning
Planen for grenudlægning for 2017 -2018 ligger på hjemmesiden. Vi anmoder om, at der ikke lægges grene
ud før de angivne tidspunkter.
Kommunen har en hjemmeside, hvor det er muligt at se, hvornår der afhentes skrald og storskrald på
adressen. Den hedder www.netdialog.odsherred.dk
Hjertestarter
På sidste generalforsamling blev der giver grønt lys til et af vore medlemmer, for at undersøge
mulighederne for at få en hjertestarter op i vores område med henblik på en endelig stillingtagen til dette
på den kommende generalforsamling. Flere grundejerforeninger har gode erfaringer med at sætte
hjertestartere op i samarbejde med naboforeninger for hermed at dele udgifter, vedligeholdelse og ansvar.
Bestyrelsen er ved at undersøge om et sådant samarbejde kan etableres med en af vore naboer.
Fritidshusejernes Sammenslutning af sommerhuse i Nykøbing og Rørvig FSNR
Lodsoldermandsgården
Forhandlingerne om køb af Lodsoldermandsgården i Rørvig er desværre gået i hårknude. Det var planen at
den forening, som har indsamlet midler til indkøb af gården for at genoprette den og bruge den til
kulturaktiviteter, skulle kunne købe den for 1 kr. Det har ejeren ændret holdning til, og med udgifter til
genopretning via Fredningsstyrelsen på 8-9 millioner ligger sagen pt. stille.
SOL-puljen
Der er bevilget penge 3 Beach Volley baner ved Livreddertårnet på Telegrafvejens strand. Der arbejdes på
at få TRYG-fonden til at sørge for selve opsætningen.

Fritidshusenes Landsforening
Vi har tidligere skrevet at Benedicte Helvad blev valgt som aktiv suppleant i Fritidshusenes Landsforening.
Da et medlem måtte stoppe pga. sygdom i januar, blev BH derfor HB medlem.
Der var stor aktivitet i foreningen, og den nye bestyrelse var i fuld gang med at skabe tættere relationer til
medlemmerne, være mere synlige og bl.a. udvikle tilbud om kurser for bestyrelser og
bestyrelsesmedlemmer. Desværre kom en sag fra den forrige bestyrelse pludselig til at fylde rigtig meget.
Det drejer sig om en sag om 100 kr., som ved en fejl er blevet konteret på et forkert regnskabsår.
Jeg vil ikke redegøre for sagen her, men henvise til den redegørelse der ligger på foreningens hjemmeside.
Men sagen har betydet, at formand, næstformand og et menigt bestyrelsesmedlem er trådt ud af
bestyrelsen med den konsekvens, at der har været holdt ekstraordinær generalforsamling i april måned.

Den resterende bestyrelse har herefter fået ny formand og fortsætter frem til den ordinære
generalforsamling i oktober.
Læs mere her.
http://www.mitfritidshus.dk/information/mit-sommerhus

Kontingent
Kassereren har sendt kontingentopkrævninger ud i begyndelsen af marts måned. Sidste frist for betaling
var 1. maj, og på det tidspunkt manglede stadig en hel del indbetalinger. Vi synes ret mange i forhold til at
vi kun er 86 medlemmer. Vi vil takke dem, der har betalt rettidigt, men samtidig opfordre der har været/ er
for sent på den, til fremover også at nå indbetalingen inden fristens udløb. Det er et urimeligt ekstraarbejde
at skulle ind og sende rykkere og i nogle tilfælde true med incasso.
Generalforsamling
Bestyrelsen håber, I har sat kryds i kalenderen den første søndag i juli, hvor vores generalforsamling altid
ligger. Vi vil gerne se så mange af jer som muligt, og vi er altid glade for at høre jeres meninger og evt.
ønsker vedr. det arbejde, der ligger i grundejerforeningen.
I år falder den søndag den 2. juli, og det er kl. 10.00 i RørvigCenteret på Nørrevangsvej 49.
Vi håber at se så mange af jer som muligt.

Hilsen på bestyrelsens vegne
Benedicte Helvad

