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CORONA og badebroen – endnu en gang  

I opfordres endnu en gang til at gøres jeres til, at der holdes afstand på badebroen. Sig det gerne til dem, der ikke 

kan finde ud af det. Det er forbudt at tage ophold på broen. Krabbebroen er undtaget, men der må man prøve at 

skiftes til at fiske i små grupper. Jeg har været i kontakt med Klintsøgaard Efterskole, som har skrappe regler for de 

unge om kun at gå i vandet, hvis de kan gøre det uden risiko for at blive smittet, og det er da synd, hvis de ikke kan 

komme ud at bade, fordi alle stimler sammen på broen. NB – de går i grupper af 8 personer, som skal have lov til at 

komme ud at bade sammen. Giv dem plads! 

Vi er nødt til at holde fast i, at vi skal holde afstand.  

Der vil blive opsat et skilt ved broen. Alle har ret til at bede andre om at vise hensyn og holde afstand.  

Coronaen er IKKE overstået endnu.  

 

Lukket Facebook-gruppe 

Der er kommet et forslag fra en grundejer om, at vi opretter en lukket facebook-gruppe kun for grundejerne i 

foreningen. Denne gruppe kan bruges til at komme i kontakt med hinanden, udsende meddelelser af praktisk art, 

som det er rart at komme af med i en fart, til at annoncere ting og sager til salg, til efterlysning og fremlysning af 

bortkomne ting, til information om mistanke om indbrud… Hvis der er stemning for en sådan gruppe, bedes I sende 

besked om jeres interesse til min mailadresse – ulla_dyhrberg@hotmail.com. Så vil jeg se, om jeg kan oprette 

gruppen. NB det er ikke tanken, at det skal være en diskussionsklub.  

 

Afhentning af grenaffald 

Husk, at afhentning af grenaffald til Sct. Hans-bålet starter 14 dage før, og grene, der bliver lagt ud senere, må 

grundejerne selv bortskaffe. 
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Vedtægternes § 18 

Vi opfordrer til, at man overholder reglerne i vedtægternes § 18 om brug af motordrevne og støjende 

haveredskaber. Bed også gerne jeres håndværkere om at følge reglerne, hvis de af en eller anden grund er nødt til at 

arbejde på helligdage. Vi har netop haft en Kr. Himmelfartsdag, som var usædvanlig smuk og fuld af fuglesang, men 

desværre blev det observeret, at reglerne blev brudt til stor ærgrelse for dem, der havde familie og venner på besøg 

i anledning af helligdagen.   

 

 

Ulla Dyhrberg  

På vegne af bestyrelsen 


