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Affaldsspande 
 
Kommunen har leveret nye affaldsspande til os alle.  

 Du kan læse mere om sortering på www,madaffald-rksk-dk.  
 Bemærk den tidligere udmeldte tømningsdag kan ændre sig – se mere på 

www.rksk.dk/mit-affald.  
 Hvis du får behov for ekstra poser, kan du bestille dem på www.rksk.dk/ekstra-affald. 

Bemærk, at skraldespanden skal vende med håndtaget ud mod vejen, hvis skraldemændene 

skal tage den med.  
Hvis du bygger nyt stativ til din skraldespand, skal du gøre det på din egen grund. 

 
Beskæring og fremkommelighed 
 

Beplantning skal holdes på egen grund. Der skal være plads til 
 

 At gående kan gå på græsset langs vejen 
 At Per kan slå græsset 
 At kommunens skraldevogne og andre lastbiler kan køre på vejene 

 At man kan vende på vendepladserne 
 

Du skal derfor tage et blik på din egen grund. Hvis din beplantning har vokset sig udenfor din 
matrikels rammer, skal du beskære den.  
Beskæring skal ske i løbet af vinteren og være sket inden 1. april 2021.  

Hvis beskæring ikke er sket, vil bestyrelsen bede Per beskære. Det betyder, at vi alle komme 
til at betale for, at du ikke selv beskærer dine planter.  

 
Åbent brev fra Thomas Kraft 

 
Thomas Kraft har sendt et åbent brev til bestyrelsen og har omdelt det i postkasser i 
postkassehuset.  

 
Bestyrelsen har følgende kommentarer til brevet: 

 
 Naturplejeprojektet er udgiftsneutralt for grundejerforeningen. 

Det betyder, at kommunen betaler alle udgifter ved projektet 

 Grundejerforeningen har ingen forpligtelser i forhold til pleje af dyrene 
 Vi har på nuværende tidspunkt ingen konkret viden om, hvordan indhegningen af det 

nordlige område bliver.  
Kommunen er i dialog med en mulig kreaturholder og indhegningens udformning 
afhænger af de krav, som kreaturholderen stiller og den type dyr, som skal gå på 

området 
 Der er ingen naturlige havne på stykket. De er alle menneskeskabte. 

http://www.rksk.dk/mit-affald
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 Vi har som grundejerforening og medlemmer af grundejerforeningen ikke generel ret til 

adgang. Dele af området er i privat eje, så vores adgang beror på velvilje fra de 
lodsejere, der er langs vandet.  

 Grundejerforeningen ejer kun området ved Syrenvej, hvorfor en bådoptrækningsplads 

på vores eget område naturligt vil skulle placeres der. 
 De lodsejere, som ejer jorden langs vandet er også en del af projektet med naturpleje, 

og har givet deres tilsagn til kommunen om deltagelse og hegning af området.  
 Som bestyrelse ser vi naturplejeprojektet som et plus for vores område. 
 Ikke alle projekter kan afvente en beslutning på en generalforsamling. Nogen gange 

opstår der en mulighed, hvor vi som bestyrelse kan gribe muligheden, hvis vi synes det 
er en god ide. Det er det, vi er valgt til. 

 
 
 

Generalforsamling 2020 
 

Med den seneste udmelding fra regeringen forventer vi ikke at kunne afholde 
generalforsamlingen i 2020. Hvorvidt det bliver muligt at afholde den i løbet af foråret 2021, 
kan vi ikke vide på nuværende tidspunkt. Vi følger udmeldingerne og vurderer situationen. 

Bestyrelsen fortsætter sit arbejde uændret, indtil det bliver muligt at afholde en 
generalforsamling. 

 
Kontingentforhøjelse 
 

Med baggrund i den usædvanlige situation vi befinder os i, har bestyrelsen besluttet at hæve 
kontingentet med kr. 250,- uden generalforsamlingsbeslutning. Kontingentet vil derfor udgøre 

kr. 1.250,- næste år. Det svarer til en forhøjelse på ca. 20 kr. månedligt. 
Vi ville gerne have givet en udførlig forklaring for forhøjelsen på generalforsamlingen. Det er 

desværre ikke muligt. Og vi kan ikke afvente en generalforsamling, da kommunen skal have 
besked om kontingentets størrelse nu. 
 

Kontingentforhøjelsen skal bruges til  
 

 de investeringer, som vi løbende skal gøre i området jfr. tidligere 
generalforsamlingsbeslutninger 

 øgede udgifter til materialer og reperationer.  

 opsparing til kloakering, da vi ligesom mange andre ejer en vandinstallation, som skal 
kloakeres i 2023 

 
Vi giver en udførlig forklaring på generalforsamlingen. Hvis generalforsamlingen mod 
forventning ikke godkender forhøjelsen, vil der ske regulering i kontingentet for år 2022. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til forhøjelsen, er du velkommen til at kontakte 
formand/næstformand.  

 
Dæksler ved vejene 
 

Geopartner udfører i øjeblikket opmåling til kloakering i 
vores område.  

 
I forbindelse med opmålingen etablerer de målepunkter, 
som bagefter beskyttes med en brøndring med dæksel. 

 
 

 
Oktober hilsner fra bestyrelsen 
 

 


