August 2015
Generalforsamling
Datoen for grundejerforeningens årlige generalforsamling er blevet fastlagt til mandag d. 30.
november. Bestyrelsen håber at se rigtigt mange medlemmer ved denne lejlighed og I
opfordres til allerede nu at reservere denne aften i kalenderen.
Godt 14 dage før GF udsendes vedtægtsmæssig indkaldelse med diverse forslag og bilag.
På gensyn ved GF !

Fjernelse af farlige træer ved SV Nord
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på nogle rødel-træer nord for Sømandshvilevej 19-23,
som kan udgøre en risiko ved de kommende efterårsstorme. Vi har haft vores forstekspert
ude at se på disse træer og i samråd med ham er følgende besluttet:
 4 træer fjernes, da de er syge og ikke kan reddes. De træer, som vil blive fjernet er
mærket med et gult kryds på stammerne.
 Det meget store og høje piletræ vil blive opstammet og kronen vil blive reduceret kraftigt i
siden ud mod vejen for at give træet bedre balance og sikre det mod at vælte i en storm.
Disse tiltag forventes gennemført i slutningen af august måned. Totaludgiften bliver 25.000,
som vil blive afholdt over fonden.

Øvrig beskæring i parken
Inden for den nærmeste tid vil følgende beskæringsarbejder blive foretaget af Uffe:
 Ud for SP23-37 vil alle træer (især bøg) blive opstammet, så trækronerne bliver hævet
over taksbuskene. Formålet er at skabe fri passage for store lastbiler og give bedre
lysindfald fra øst ind mod husene.
 På strækningen SP3-21 vil der blive foretaget en tilsvarende opstamning af
Hanesporetjørn og øvrige træer
 Den store Hæg i svinget mellem SV15 og SV17 vil blive opstammet
 Lindetræerne langs med SV syd samt kastanjetræet ved udfletningen SV syd / SV nord vil
blive opstammet for at skabe bedre fri passage for biler.

Forbedring af trappen til strandgrunden
Bestyrelsen har modtaget klager over trappen til strandgrunden, som medfører fare for børn
og ældre mennesker (som vi jo heldigvis er en del af ) fordi stenkanterne er væsentligt
højere end selve trinnene. Dette gør det let at snuble på trappen.
Inden for den nærmeste fremtid vil trinnene blive opfyldt med granitskærver for at reducere
denne risiko.
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Venligst reducér farten på vore veje
Der er konstateret tilfælde af for hurtig og dermed farlig kørsel på vore veje.
Venligst vær opmærksom på risikoen for børn og børnebørn, som uventet dukker op på
vejene og let lidt på speederen ved kørsel på SV og SP.
På forhånd tak for hensynet.

Tak til de ildsjæle, som vasker vores badebro
Bestyrelsen siger tusind tak til de medlemmer, som kæmper en heroisk kamp mod måger og
skarv for at holde vores badebro rimeligt fri for fuglenes efterladenskaber.

Med mange venlige sommerhilsener
Grundejerforeningen Sømandshvileparken
P.b.v.
Tom Kristensen, formand

