Intet nyt er godt nyt 😊
Dette ordsprog kan benyttes i mange situationer, men her i Jersie Strand
Grundejerforening er det næsten rigtigt, for der er ikke de store nyheder.
Siden den ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen været samlet til et enkelt
møde. Her talte vi om det bevoksede område for enden af Lyngvænget, som beboerne er
kede af ikke bliver vedligeholdt. Jeg har haft ere samtaler med kommunen om hvem, der
ejer området, men uden en endelig konklusion på nuværende tidspunkt.
Vi har fået gang i slåningen af græsset på fællesarealerne, samt fået fældet den
japanske pileurt ude i sivkanten den første gang.
Strandrensningen er påbegyndt, og der er allerede nu fjernet 200 t fedtemøj. I resten af
sæsonen er der planlagt rensning hver 14. dag med start kl 4 om morgenen.
Jeg håber alle de veje, der står foran udskiftning af ikke-fungerende vejlamper, er
kommet godt igang med at beslutte hvilke lamper, der skal sættes op. Det skal jo gerne
være klar inden det bliver for mørkt hen på efteråret. Har i spørgsmål, er I velkomne til at
kontakte bestyrelsen eller Ole Brockstedt fra andel lumen. Oles kontaktoplysninger kan
ses i sidste udgave af Nyt fra Bestyrelsen.
Jeg har de sidste par dage fået enkelte henvendelser om det manglende Sankt Hans bål.
Men den kvikke læser vil måske kunne huske, at vi måtte opgive at arrangere Sank Hans
bål tilbage ved generalforsamlingen i 2021. Det skyldes at ingen ville påtage sig opgaven.
Det er helt forståeligt, for det er et stort arbejde at få tilladelse til afbrænding af bål ved
stranden, at bære al brænde og forsyninger ud til stranden, få brandvagt, sikre slukning
af bål, oprydning osv.
Men Sankt Hans er det jo, og det betyder sommer, sol og ferie. Bestyrelsen samles ikke
før efter ferien, men vi svarer naturligvis på henvendelser.

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer.
På bestyrelsen vegne
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