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Tidspunkt for Generalforsamlingen er ikke besluttet. Da retningslinjerne for forsamlinger 

forandres løbende afventer vi. Forventer at kunne afholde generalforsamlingen sensom-

meren/efterår 

 

Badebro  

Lørdag 16.5.2020 sættes badebroen op. Vi håber, at det bliver til lige så meget glæde, hygge og 

socialt samvær som sidste år. Dog opfordrer vi alle til at vise hensyn og ikke være for mange på 

broen ad gangen.   

 

Badevands kvalitet 

Fra sidst i maj måler Holbæk kommune badevandskvaliteten. Vi opfordrer alle til at følge målin-

gerne på Holbæk kommunes hjemmeside. Se link  

https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/natur/badestrande/badevandskvalitet/ 

Hvis badning frarådes sætter kommunen skilte op. Alle er velkomne til at orientere på forenin-

gens facebooks side om evt. påbud.   

 

Aflysning 

På grund af Corona aflyses strandrens-dagen. Alle opfordres til at samle skrald op ved gåtur på 

stranden. 

 

Rotter 

Vi har fået flere henvendelser om at der er set rotter. Holbæk kommunen og rottemanden har 

været ude og sætte rotte-kasser op. Alle bedes være opmærksomme på ikke at have skrald og 

madaffald der kan tiltrække rotter – ligesom man bør overveje nødvendigheden af at fodre fugle.  

 

OBS - Medlemmer til bestyrelsen  

Til den nye bestyrelse skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og mindst én suppleant – gerne 2 

ved den kommende generalforsamlingen. Overvej om det er noget for dig, eller din nabo at gå 

ind i bestyrelsen og få indflydelse på udviklingen i grundejerforeningen. Kontakt meget gerne 

bestyrelsen for info om vores arbejde, mødeaktivitet ect.  

 

Kontingent  

Der er nu sendt opkrævninger afsted for det kommende års kontingent. Desværre er der sket en 

fejl, så der står 2019 og ikke 2020 på opkrævningen. Der fremsendes nye opkrævninger. Spørgs-

mål vedr. kontigent skriv eller ring meget gerne til kasserer Anita Petersen  

Der opfordres til at man betaler sit kontingent via BS. Endvidere anbefales alle kraftigt til at af-

give mail-adresser, da vi satser på, at foreningen vil være fuldt digital i 2021.  

Det var nok for denne gang 

 

☺ 

Bestyrelsen 
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