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Arbejdsdag d. 27 juni: 

 

Der var mødt mange op, selvom vi næsten havde aflyst arbejdsdagen. Vi 

fik borde og bænke gjort rene, rengøring ved telefonhuset og legepladsen , 

samt klippet buske mv. og malet telefonhuset. Vi sluttede en god dag, med 

håndmadder og hyggeligt samvær. 

 

Engen: 

 

Vi havde igen sidste år kvier, fra samme landmand, til afgræsning af 

engen, de kom i maj og var her til sidst i september. Der er igen kommet 7 

kvier på græs, først i juni måned, der skulle lige være græs nok på engen 

først. 

 

Sommerfest  : 

 

Der blev ikke afholdt sommerfest p.g.a. Covid 19. 

 

 

Arbejdsdag den 17 oktober 

 

Der var mødt ca. 20 op. 

Vi fik pakket badebro, minigolf og bænke sammen, gjort ren ved 

telefonhuset og legepladsen. Der blev fjernet buske og fældet træer i 

slugten, som blev lagt på stedet til senere flisning og vi fik opsat nye 

bænke. Afsluttede en god arbejdsdag med håndmadder og hyggeligt 

sammenværd i vores arbejdstelt, det var en god, men kold afslutningen på 

arbejdsdagen.  

 

 



 

Vejene 

 

Vejene har stort set været ok, der var lidt problemer da der blev tøvejr efter 

14 dages frost og i maj måned med regn hele tiden, men det kan også 

mærkes, at der har været mere trafik end det foregående år.  

Vi har lavet en aftale med Harry Ebbesen om vedligeholdelse af vejene, 

han laver en vejhøvl som grundejerforeningen køber og han har anskaffet 

sig en traktor til at køre med vejhøvlen. 

På Fasanvej er der er der store støvproblemer, når vejen er tør, prøv at se i 

bakspejlet, hvor meget det støver når i kører 30 km/t, tænk på dem der har 

huse fra nr.1 til 23 og sæt farten ned til max 20 km/t, i når nok det i skal. 

 

 

 

Hjertestarter. 

 

Hjerterstarteren hænger på gavlen af Fasanvej 9, den bliver løbende tjekket 

en gang om ugen om den er ok. 

Den har heldigvis ikke været i brug og vi håber ikke, at den kommer i 

brug. 

 

Skuret ved legepladsen. 

 

Vi kom godt i gang i juli og den 15 august kunne vi holde rejsegilde. I 

løbet af efteråret fik vi opsat det meste af den udvendige beklædning og 

den indvendige beklædning i toilet og depotrum, samt gravet tank til toilet 

ned og lavet brønde til vandpumpen. Vi lukkede arbejdet ned i december 

og startede op igen først i marts, hvor vi begyndte med den udvendige 

beklædning og fliser. Vi er nu kommet så langt, at vi kan begynde 

montage af toilet og vandanlægget, så nu kan vi snart melde byggeriet 

færdigt. 

Her på faldrebet, har vores ihærdig  ansøger, Kaj Madsen, skaffet 20.000 

kr.  i sponsorindtægt fra Norlys, pengene er primært søgt til vores 

vandanlæg, indvendig beklædning i skuret og møbler. 

 



 

 

 

 

 

Fællesarealerne. 

 

I februar fik fældet lidt træer på sydsiden af slugten og fik fliset grenene, 

sammen med det der lå ved slugten fra arbejdsdagen i efteråret. 

Der er flere grundejere ved skråningerne og søen som har fældet træer og 

klippet buske. 

 

Netselskabet n1, anlagde et nyt jordkabel til transformatoren ved Svanevej 

1, her i foråret og det får vi ca. 5.000 kr i erstatning for. 

 

En del grundejere har lidt større både, end de joller der ligger nede ved 

stranden og det er svært, at få dem i vandet ved stranden, så en af ”søens 

folk”, 

Jens Kolding, Fasanvej 6, har anskaffet betonspalter fra en svinestald, de 

ligger nede ved strande og skal anvendes til en bådrampe som vil blive 

anlagt i nærmeste fremtid og vi afholder udgifterne dertil. 

 

 

 

Afslutning 

 

Der har igen i år, været mange grundejere, der har lagt et stort arbejde i 

området, både når der er arbejdsdag, ved byggeriet af skuret og på andre 

tider af året. 

 

Tusind tak for det. 

 

 

 

 

 


