Nyhedsbrev juni 2021

Kære alle
Endelig er det blevet sommer og, vi kan begynde at bruge vores dejlige strand igen. Hvis ellers blæsten giver os lov, for den har der også
været usædvanlig meget af i dette forår, og det ser ikke helt ud som om den vil slippe sit tag.
Men alt er grønt og der er flere og flere heroppe.
Vi sender jer et ganske kort nyhedsbrev nu. Vi har jo en aftale om kun at sende, når der er nyheder, eller vi har noget at fortælle.
Så derfor er dette nyhedsbrev ganske kort og tjener primært til at minde jer om generalforsamlingen den 4.juli.

Grøfter
Som I ved, har vi ventet længe på at få lavet grøftehjørner de steder på tværvej, hvor der ikke allerede er betonhjørner.
Vi har rykket vores entreprenør flere gang og har nu fundet en anden. Så nu skulle det snart være. Vi krydser fingre.
Veje
Vejene er blevet lavet, som vi gør hvert år. Lige nu ser de rigtig pæne ud.

Generalforsamling
Vi glæder og til at se så mange af jer søndag den 4. juli kl. 10 i Rørvig Centret.
Dagsordenen er jo sendt ud, og jeg vil især gøre jer opmærksom på et af punkterne – orientering om undersøgelse af vejbump.
Punktet er på, fordi der på generalforsamlingen sidste år blev spurgt til muligheden for fartdæmpende tiltag især på Granbovej.

Derfor lovede bestyrelsen at undersøge, hvad der skal til for at etablere vejbump, både i forhold til priser og typer, men også i forhold til
div. tilladelser fra kommune, politi og berørte beboere.
Bestyrelsen kommer tilbage med orientering om vejbump som forsøgsordning primært på Granbovej, hvor problemet med
hurtigkørende biler skulle være størst. Vi vil gennemgå, hvad vi har fundet frem til og vil høre jeres meninger, men det er vigtigt for os at
understrege, at der ikke foreligger et konkret forslag, som der kan stemmes om, for så at etablere vejbump umiddelbart efter.
Generalforsamlingen kan drøfte den orientering, der kommer og give tilkende, hvad forsamlingen ønsker. Her kan forsamlingen bede om
et konkret forslag til afstemning til næste generalforsamling, eller at undersøge en anden form eller at skrotte ideen.
Vi ser frem til en god diskussion på mødet og glæder os til at se jer igen.

Mange hilsner
På bestyrelsens vegne
Benedicte Helvad, formand

