den bænk, der er placeret på området. Den meget slidte bænk bliver i løbet af foråret erstattet
af en ny bænk. Den er doneret af JSG-Fonden til anvendelse for områdets brugere.

HJEMMESIDE www.jersie.org
Hjemmesiden blev udarbejdet meget professionelt for nogle år siden af en af vore grundejere i
JSG.
Den har i en lang periode fungeret godt, men i 2017 registrerede bestyrelsen, at foreningens
hjemmeside var ”sandet til”. Der lå nyheder fra 2012 på forsiden, noget om gadelamper fra
2014 og noget om kommunevalg i 2013 med mere. Desuden var der en del funktioner som
kalender, samme emner under flere hovedoverskrifter, hvor begge skulle føres a jour med
enslydende informationer, ligesom der var en del sæsonnyheder, der ikke længere var
relevante.
I erkendelse af at der er hyppige skift i personkredsen, der skal vedligeholde hjemmesiden, så
har bestyrelsen vurderet, at det var nødvendigt at tænke nyt og skabe en enkel hjemmeside,
der er let at overskue for brugerne og let at administrere for bestyrelsen. Derfor har JSG lavet
et abonnement på en ny hjemmeside. Der er udarbejdet en enkel og overskuelig struktur med
en let tilgængelig emneoversigt. Der arbejdes p.t. med gennemførelsen, så den lever endnu
ikke op til forventningerne, når man går ind på den. Når siden er fuldt fungerende, så håber vi,
at I vil give os tilbagemelding om både mangler samt gode ideer til forbedringer.
TAK - fra JSG til Peter - for den professionelle hjemmeside, der har gjort god gavn indtil nu, og
for den tålmodighed han har vist hvert nyt bestyrelsesmedlem, der skulle ind og være
webadministrator.
”DREJEBOG”
Formålet med ”drejebogen” er at samle en oversigt over informationer, der knytter sig til
bestyrelsens administration, så ny-indvalgte i bestyrelsen kan få et hurtigt overblik over krav,
beslutninger, tidsfaktorer og bestemmelser. ”Drejebogen” er påbegyndt, og der føjes fortsat
nye afsnit til. Det kan f.eks. være:
•
Ændringer, der skal foretages efter valg af ny formand
•
Overblik over indgåede forsikringer
•
Information om webhotel og om procedure for ændringer
•
JSG jordstykker, veje og strandgrunde
•
Skriveadgang til hjemmeside
•
Bankinstitut – registrering af ændring
•
Bestemmelser for vejsyn - antal, hyppighed, hjælpeskema
•
EJENDOMSMÆGLERE
JSG har et samarbejde med ejendomsmæglere, når der sælges huse i JSG området. Foreningen
modtager ejendomsskemaer, der skal udfyldes. Det skal f.eks. oplyses, om der er medlemskab
af foreningen, om der udestår restancer og i givet fald skal beløb oplyses. Det skal også
oplyses, om vejen/vejlauget deltager i ordninger som snerydning og vejvedligeholdelse. Det er
foreningens kasserer, der varetager denne opgave.
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