Først tak til alle, der kom til vores ekstraordinære general-forsamling, samt de ekstra
medlemmer, der kom til mødet om vejlamper.
Den ekstraordinære generalforsamling vedtog ændringerne til vedtægterne 😊
Under eventuelt bad bestyrelsesformanden for fonden Sozziparken om, at Jersie Kystvej
13, også kaldet Sozziparken (området nærmest vandet for enden af Jersie Kystvej) bliver
betragtet som privat område. Baggrunden er, at den sidste af de 2 Sozzi-søstre døde
sidste år. Området er privat, og det skal fremover benyttes til hjælp til udsatte børn og
unge og ikke som en park, med almindeligt fodboldspil og picnic. Vi foreslår den slags i
Jersie Strandpark. Jersie Kystvej 14 - overfor Sozziparken er også privat område.
Herefter blev der afholdt møde for de medlemmer, der bor på en af de veje, der mangler at
få udskiftet de gamle vejlamper, der ikke længere kan repareres.
Til dette møde havde vi inviteret Ole Brochstedt fra andel lumen.
Ole kom med et oplæg, der både fortalte om de forskellige lamper godkendt af kommunen
- og hvad de koster. Se også kommunens belysningskatalog via dette link https://
www.solrod.dk/media/4267203/belysningskatalog-2019-solroed-kommune_endeligt.pdf
Desuden fortalte Ole, at andellumen gerne nancierer udskiftningen, men kun til vejlaug
med cvr-nr.
Bestyrelsen håber, at vi med denne præsentation af mulighederne, sætter de enkelte veje/
vejlaug i stand til selv at tage kontakt til Ole og aftale en udskiftning af de forældede
lamper. Ole kan kontaktes på mobil 4011 7453 eller mail obj@andellumen.dk
Se Oles præsentation via dette link: https://jersie.org/?jet_download=1607
Bestyrelsen opfordrede igen medlemmer til at melde sig som suppleanter. Vi er glade for
at kunne præsentere 2 nye suppleanter: Tina fra Nemovej 17 g Tom fra Nemovej 9.
For at forbedre kommunikationen fra bestyrelsen til de enkelte medlemmer, vil der inden
for de næste par uger blive åbnet for, at alle kan abonnere på “nyt fra bestyrelsen”, som
forventes udsendt 5-6 gange om året, afhængig af hvad der er af nyheder. Meld Jer og få
alle nyhederne 😊
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