LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG
Marts 2019
GRUNDEJERFORENING
…MEDLEMSORIENTERING
Kære medlemmer…
En ny sommerhussæson står for døren – DMIs langtidsprognose forventer et
vejrskifte i slutningen af marts med højtryk og forårsvejr. Det glæder vi os til,
selv om det har været en meget mild og snefattig vinter. I flere måneder her i
vinter har vi nydt synet af flere hundrede gæs og en masse svaner, som har
fourageret på engene ved Lundø – et flot og imponerende syn – specielt når de
alle letter på én gang. På fjorden har der været flokke af Hvinænder, men også
skalleslugere er ofte set langs kysten. Men nu kan gæssene godt trække mod
nord, for vi er klar til foråret – og til en medlemsorientering fra
grundejerforeningen !
ARBEJDSDAG: I april måned har vi planlagt en rigtig ”Lundø-dag” med flere
ting på programmet – dels formiddag og dels eftermiddag. Det er
LØRDAG DEN 13. APRIL til vores årlige arbejdsdag/oprydningsdag, hvor vi
bruger formiddagen til at forskønne området blandt andet med strandrensning,
og bagefter er Grundejerforeningen vært ved en frokost for alle ihærdige
grundejere.
Vi mødes kl. 09.00 ved Lundø Strand Camping, hvor vi har en plan klar og
fordeler opgaverne imellem os.
Vi forventer at slutte samme sted igen kl. 12.00 hvorefter der som nævnt er
frokost for alle deltagere.
VIGTIGT: Tilmelding til arbejdsdag/oprydningsdagen til Leif på e-mail
le@loa.dk eller på SMS 24 88 06 80 eller til Jan på SMS 21 76 84 18– senest
den 5. april 2019 af hensyn til vores planlægning af opgaverne. Skriv gerne
ved tilmelding hvor mange I kommer – tak.
DIALOG/INFORMATIONSMØDE: Som nævnt ovenfor har vi flere ting på
programmet LØRDAG DEN 13. APRIL.
Om eftermiddagen kl. 14.00 har vi planlagt et dialog/informationsmøde i
Lundø Forsamlingshus, hvor vi gerne vil invitere vore medlemmer til at
deltage. På mødet har vi blandt andet følgende punkter, vi gerne vil informere
om og drøfte med jer:
• Ø-Rådet på Lundø/Projekter/Vedtægtsændring.
Som nævnt i sidste medlemsorientering er der på Lundø oprettet et Øråd, der har til formål at gøre det attraktivt at bo på og besøge Lundø.
Gruppen arbejder med en lang række initiativer og aktiviteter. Du kan
læse mere om gruppen på www.lundo.dk

•

Bestyrelsen har fundet en række af initiativerne så spændende og
attraktive for medlemmerne af Grundejerforeningen, at vi gerne vil
støtte projekterne økonomisk. Det ligger imidlertid uden for vedtægterne
for Grundejerforeningen, hvilket er en af grundene til, vi har valgt at
invitere til dette dialog/informationsmøde. På mødet vil vi udover at
præsentere nogle af de spændende projekter sammen med Knud Dahl
fra Ø-Rådet, også fremlægge oplæg til en vedtægtsændring, der gør det
muligt for Grundejerforeningen, at give økonomisk støtte til nogle af
projekterne. Såfremt der er opbakning fra medlemmerne til at støtte
projekterne økonomisk, og til at arbejde frem mod en vedtægtsændring,
der gør det muligt, vil vi på den ordinære Generalforsamling søndag
den 23. Juni kl. 13.00 i Lundø Forsamlingshus fremlægge forslag til
vedtægtsændring og et konkret forslag til økonomisk støtte.
Jelse Odde/Naturpleje/Naturgenopretning.
Som det vil være mange af jer bekendt, blev der i efteråret 2018
gennemført en – efter manges mening – voldsom form for naturpleje på
Jelse Odde, hvor hybenbuske og andre ting blev fjernet.
Vi har siden – sammen med Ø-Rådet på Lundø – ført en dialog med
Naturstyrelsen om disse ting og hvordan tingene skal fungere/udføres
fremover. Vi har desuden fornylig sammen med Naturstyrelsen haft et
møde på Jelse Odde, hvor vi sammen gik området igennem og drøftede
dels de planer Naturstyrelsen havde og de forslag vi og Ø-Rådet havde i
forhold til dette.
På dialog/informationsmødet vil vi også gerne fortælle om dette og
hvordan planerne nu er lagt for området i de kommende år.

VIGTIGT: Tilmelding til dialog/informationsmødet til Leif på e-mail le@loa.dk
eller på SMS 24 88 06 80 eller til Jan på SMS 21 76 84 18– senest den 5.
april 2019 af hensyn til de praktiske forberedelser til mødet. Skriv gerne ved
tilmelding hvor mange I kommer – tak.
Vi glæder os til at se jer til begge arrangementer LØRDAG DEN 13. APRIL !
AFFALDSCONTAINERE: Traditionen tro opstilles affaldscontainere i
påskeugen på parkeringspladsen på Jelse Odde, hvor der er mulighed for at få
afleveret forskelligt affald fra forårsoprydningen og sommerklargøringen ude
og inde. 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. Og så en lille bøn: Lad være med at overfylde
containerne, så der ligger grene mv. rundt på parkeringspladsen. Hvis I er
uheldige, at I kommer til fyldte containere, vil de givetvis blive tømt i løbet af
få dage, så tag venligst affaldet med hjem igen og kom igen dagen efter. Hvis
containerne er fyldte, er I meget velkomne til at kontakte Jesper på 2040
3151.
Containerne kan benyttes i denne periode:
FRA LØRDAG DEN 13. APRIL TIL MANDAG DEN 22. APRIL
Containerne kan benyttes hele den nævnte periode, idet opstilling/fjernelse af
containerne sker henholdsvis dagen før/dagen efter den nævnte periode.

NYT AFFALDSSYSTEM: Der er ikke fremdrift i arbejdet med at ændre
affaldssystemet i området. I stedet forsøges at få affaldsøen flyttet fra Jelse
Odde og ind på Jelsevej – eksempelvis til en placering lige før vores
velkomstområde (når man kommer inde fra byen). Altså med samme
”funktionalitet” som i dag, hvilket vil sige, at affald hentes som hidtil i
sæsonen, mens man uden for sæsonen selv skal aflevere sit affald. Det vil
være mere hensigtsmæssigt, at kunne aflevere affald når man forlader
området, ligesom det også vil forskønne området ved Jelse Odde.
RENOVERING OG UDVIDELSE AF LUNDØVEJ
Tidsplanen for renovering og udvidelse af Lundøvej er desværre igen skredet,
og vi ved endnu ikke, i hvilket omfang projektet kan realiseres.
Orienteringsskrivelse fra Skive Kommune er vedlagt orienteringen.
HUSNUMRE
Vi vil gerne opfordre Jer alle til at sørge for tydelige husnumre på Jeres huse
og også gerne navne og husnummer på postkasser. Det er rigtig praktisk, når
gæster, postbude mv. skal finde frem til Jeres eller naboens hus. Vi har i
grundejerforeningen bestræbt os på at beskiltningen af sideveje med
husnumre er opdateret og korrekt, så lad os sammen tage det sidste nøk og få
nummereringen på husene bragt på plads.
E-MAIL ADRESSER, TELEFONNUMRE OG ”BRØNDBILLEDER”: Alle, der
ikke modtager nyhedsbrevet på mail, opfordres til at indsende eventuel
mailadresse til foreningen. Vi mangler nu kun mailadresser fra 19 medlemmer!
Hvis nogen inden for de seneste 5 år har skiftet bopælsadresse vil vi også
meget gerne have oplysninger om den nye adresse. Vi ønsker også generelt
telefonnumre på alle grundejere. De pågældende oplysninger kan indsendes til
Leif på email: le@loa.dk
Vi er i gang med at indsamle billeder af alle målebrønde (vandmålere), så vi
har bedre muligheder for at kunne finde brøndene i tilfælde af vandbrud eller
manglende måleraflæsninger. Vi skal derfor opfordre til at alle, der ikke
tidligere har indsendt billeder af deres brønde og husnr. sender dem til Leif på
email: le@loa.dk Status er, at vi mangler billeder af ca. 115.
Mange hilsner
Bestyrelsen
Har du spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen, kan du kontakte os via
foreningens hjemmeside http://lundoe.dk/

