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Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 2 bestyrelsesmøder. Det ene var et virtuelt møde, som 
desværre mundede ud i at 2 bestyrelsesmedlemmer valgte at gå i utide. Heldigvis var vores 2 suppleanter, 
Bent (28) og Mogens (6), klar til at træde ind. 

Den 5. februar i år fik vi endelig tilladelsen til vores badebro. Tilladelsen er givet til Grundejerforeningen, og 
økonomien er derfor også rykket fra Brolauget over i Grundejerforeningens regnskab.  
Værktøj og materialer som er indkøbt til badebroen, tilhører for mig at se medlemmerne af 
grundejerforeningen, som jo er dem, der har betalt til den. 
 
Vi har kontakt til bestyrelsen for grundejerforeningen på Strandskrænten, som stadigvæk er indstillet på at 
give tilskud til broen ud for Sandlodsvej, som de plejer.  
Vedr. stien ved nr. 73 har jeg fået oplyst, at begge grunde på Strandskrænten nu er solgt, og jeg ved at grf. 
Strandskrænten arbejder på at bevare stien.  
 
Vores veje lever et meget hårdt liv. Der har de senere år været stor byggeaktivitet, som sammen med den 
tiltagende daglige trafik med store køretøjer (skraldebiler, slamsugere m.m.), belaster vores veje.  
Det vil være en rigtig god ide, hvis man i forbindelse med byggearbejder aftaler med entreprenøren, at der 
udlægges køreplader, hvor der skal køres med gravemaskiner og tunge lastbiler. 
Det er meget dyrt at få repareret veje, så vi må alle være med til at passe godt på dem. 
 
Jeg får jævnligt henvendelser vedr. beplantningen langs stamvejen, som flere steder trænger til en kraftig 
beskæring, både af hensyn til passage på stamvejen, udsyn ved udkørsel fra sidevejene og ikke mindst af 
hensyn til skiltningen på stamvejen. Jeg vil derfor henstille til alle, at I lige går en tur ud på vejen med sav 
og grensaks og får trimmet beplantningen ud for jeres parcel. 
 
Vi har fået en henvendelse fra kommunen vedrørende afhentning af affald på stikvejen ind til nr. 18 – 24. 
Vejen har i flere perioder, især om vinteren, været så blød at skraldebilen har problemer med at køre på 
den. Vejen vil blive stabiliseret i løbet af efteråret. 
 
Så vidt jeg er orienteret, er vores fibernet nu oppe og køre hos alle, der er tilmeldt. 
Og endnu engang tak til Lars og Rune for et imponerende godt arbejde. 
 
Det har desværre heller ikke i år været muligt at afholde vores årlige vejfest. I forhold til Corona 
restriktionerne ville vi komme for langt hen på året til, at vi turde tro på godt vejr. 
 
Til slut vil jeg lige nævne, at nogle af vores medlemmer har udgivet en bog om Klintegårdens historie. 
Det er ganske spændende læsning, ikke mindst fordi den i dag ligger hen som en ruin. 
 
Jens Aarøe formand. 
 


