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GRUNDEJERFORENING
…MEDLEMSORIENTERING
Kære medlemmer…
Så er det blevet efterår, og det er blevet tid til en lille orientering her op til
efterårsferien, hvor vi måske ses på Lundø ?
FORÅRSRENGØRINGEN. Lørdag den 9. april afviklede vi vores årlige
forårsrengøring med strandrensning og udlægning af flis på den mest mudrede
del af stien på Jelse Odde. Specielt til udlægning af flis kunne et par ekstra
hænder (og ben) være meget velkomne, vi håber på lidt bedre fremmøde til
arbejdssagen i 2017 ! Dagen blev afsluttet med mad og lidt væske og en times
hyggeligt samvær på Lundø Camping – i øvrigt en dag i skønt forårsvejr med
sol fra en skyfri himmel.
VELKOMSTOMRÅDET er lavet færdig i løbet af foråret, og det er blevet rigtigt
fint, og en god hjælp for gæster, som skal finde frem til et sommerhus, finde
den offentlige strand etc. – men husk nu, at skraldespanden på pladsen ikke er
til husholdningsaffald !
VANDVÆRKET. Som vi tidligere har orienteret om, har vi i løbet af vinteren
haft en del brud på vores vandledninger, og senest havde vi i forbindelse med
Lundø Classic Motor Show, hvor Lundø invaderes af flere hundrede biler og
endnu flere mennesker, et brud, der gjorde, at der ikke var tryk på vandet på
Lundø Camping – det gav lidt sved på panden. Heldigvis havde en opmærksom
sommerhusgæst bemærket, at der i løbet af morgenen var kommet en ret
betydelig sø på naboens græsplæne, og havde straks kontaktet
grundejerforeningen, som derefter kunne indstille fejlsøgningen og sætte
smeden i gang med at reparere skaden.
I den forbindelse vil vi fra foreningens side opfordre til, at I er lidt
opmærksomme, når I færdes i området, så hvis der observeres vand ”forkerte”
steder, må I meget gerne rette henvendelse til foreningen. Ét af brudene her i
vinter medførte vandskader på et hus, fordi der gik lang tid inden vi kunne
finde bruddet på grund af det meget våde vejr !
Vi har i efteråret lavet et redskabsskur ved vandværket, og der er anskaffet en
plæneklipper til at vedligeholde udenomsarealerne. Hidtil har Verner brugt sine

egne maskiner til arbejdet, og han har i den forbindelse skullet transportere
udstyret frem tilbage. Det er der nu rådet bod på.
Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige tak til Verner Kudahl for en stor og
ihærdig indsats for at holde vores vigtige vandværk kørende i det daglige. Det
kræver en stor indsats, at sikre at alt kører, som det skal – og det gør det med
Verner i spidsen. Stor tak til Verner for indsatsen!
GENERALFORSAMLING. Vi afviklede en god og konstruktiv generalforsamling
i Lundø Forsamlingshus den 18. juni, hvor vi tog afsked med vores formand
gennem efterhånden mange år. Stor tak til Arne Nielsen for hans utrættelige
indsats i foreningen, med både små og store gøremål, gode idéer og stor
vedholdenhed – det bliver en stor arv at løfte.
Allan Winther blev valgt ind i stedet for Arne, og bestyrelsen har konstitueret
sig med Leif Ervolder som ny for mand, Michael Ditlev fortsætter som kasserer
og Jan Østergaard overtager sekretærposten efter Leif. Herudover er Jesper
Helt i bestyrelsen. Fordelingen af arbejdsopgaver i bestyrelsen bliver lagt ud på
hjemmesiden.
AFFALDSCONTAINER. Vi har de sidste par år opsat nogle affaldscontainere
på Jelse Odde i påske- og efterårsferien, hvor der er mulighed for at få
afleveret forskellige ting fra forårs- og efterårsoprydningen.
Det har vist sig at være en stor succes, så stor succes, at de bliver tømt
adskillige gange i løbet af den uge, de er til rådighed. I efterårsferien vil
containerne igen stå klar på parkeringspladsen på Jelse Odde. På containerne
vil der med skiltning være gjort opmærksom på, hvad der må komme i de
forskellige containere – vi anmoder venligst om, at alle er opmærksomme på
dette, idet vi ellers kommer til at betale for sortering efterfølgende – på
forhånd tak…
De to containere vil kunne benyttes i denne periode:
FRA LØRDAG DEN 15. OKTOBER – SØNDAG DEN 23. OKTOBER
2016
Containerne kan benyttes hele den nævnte periode, idet opstilling/fjernelse af
containerne sker henholdsvis dagen før/dagen efter de nævnte perioder.
AFFALDSØEN PÅ JELSE ODDE. Der er stadig problemer med, at der smides
affald ved siden af containerne i affaldsøen, og efterfølgende spreder ræve og
andre dyr affaldet. Der er også en risiko for, at affaldet kan tiltrække rotter.
Der opfordres derfor meget kraftigt til, at der ikke efterlades affald, som ikke
kan være i containerne (og låget skal kunne lukkes).
AFLÆSNING AF VANDMÅLER. Husk at aflæse Jeres vandmåler senest
31/12. Gebyret er blevet hævet ! Sidste år var der næsten 50 grundejere,
som ikke havde aflæst og indsendt aflæsningen. Bemærk, at aflæsningen kan
indsendes via vores hjemmeside. Alle må gerne sende et billede af deres
målebrønd til grundejerforeningen, så brøndens placering på grunden fremgår.
Der er indimellem problemer med at finde stophanen, når der ledes efter brud.
GRENKLIPNING OG SLÅNING AF VEJRABATTER. Det er aftalt med
kommunen, at de slår vejrabatterne på Jelsevej fra byskiltet til Jelse Odde,

men da de slog rabatterne i foråret stoppede de hvor skoven langs med
Jelsevej starter. Det rådes der nu bod på, for både vejrabatter og træer og
buske langs Jelsevej slås/klippes inden efterårsferien.
I den forbindelse vil vi minde om at grundejerne selv skal klippe grene på
stikvejene, så der er plads til renovation, slamsugere, falck etc., og i øvrigt
tilsikre, at vejens beskaffenhed i øvrigt er i passende stand.
NYE REGLER FOR VANDVÆRKER. Vandværkerne må ikke længere spare
penge op til senere brug for reinvesteringer eller nyanlæg. Bestyrelsen
arbejder sammen med revisoren, Danske Vandværker og Skive Kommune på
at afklare, hvordan vi håndterer denne problemstilling. Vores fælles forening
har jo som bekendt en betydelig formue.
E-MAIL ADRESSER. Alle, der ikke modtager nyhedsbrevet på mail, opfordres
til at indsende eventuel mailadresse til foreningen. Hvis nogen inden for de
seneste 5 år har skiftet bopælsadresse vil vi også meget gerne have
oplysninger om den nye adresse.
Mange hilsner
Bestyrelsen

Har du spørgsmål eller lignende, kan du kontakte bestyrelsen via foreningens
hjemmeside http://lundoe.dk/

