Maj 2013
Badebroen er oppe og lovlige ”fremmede” brugere
Som nogle medlemmer måske har bemærket er badebroen nu opsat og klar for brug i en
forhåbentlig lang og dejlig badesæson.
Bestyrelsen har truffet aftale med 3 nabofamilier om, at de – mod betaling - kan benytte vores
badebro. Det drejer sig om Møller Simonsen, som bor lige syd for vores strandgrund samt
familierne Martinussen på Rungsted Strandvej 65 og La Cour Heggov på Rungsted Strandvej 67.
Disse familier betaler deres forholdsmæssige andel af udgifterne til badebro og trappe (1.500 –
2.000 pr. familie) og kan benytte vores badebro på lige fod med medlemmerne.
Vi skal opfordre til, at man behandler vore gæster pænt og høfligt.
Status for mobiltelefon master
Ved GF i december blev opsætning af 2 mobilmaster på vores område godkendt af
medlemmerne. Peder Krag har på vegne af bestyrelsen kæmpet en brav kamp lige siden med at
føre denne beslutning ud i livet.
Der er indsendt ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Kommunen har ønsket et par
uvæsentlige ændringer foretaget i dokumentationen af projektet. Rambøll har skullet foretage
disse justeringer af tegninger og beskrivelser på vegne af udbyderne og det har trukket meget
længe ud.
Nu er kommunen tilfreds med materialet og vil igangsætte en nabohøring.
Bestyrelsen har allerede været i kontakt med nabo grundejerforeningerne, som er positive over for
projektet. Bestyrelsen håber på en endelig godkendelse fra kommunen inden sommerferien, så
masterne kan opsættes i efteråret 2013.
Indbetaling af kontingent pr. 1. juni 2013
Det er tid for indbetaling af sidste rate af kontingent til grundejerforeningen for 2013.
Indbetalingskort bliver omdelt i løbet af weekend’en og betalingsfristen er 1. juni.
Stillads og inddækning af hovedhus
Som en del sikkert har bemærket er der opsat et meget stort stillads med overdækning på
hovedhuset. Håndværkerne er inde under overdækningen i gang med renovering af kviste og
skorstene samt pålægning af et helt nyt tag af shingles. Vi er overbeviste om, at det bliver super
flot at se på for os alle, når projektet er færdigt.
Vi har fået oplyst fra entreprenøren, at overdækningen bliver taget ned igen i sidste halvdel af
august måned, og entreprenøren har garanteret os, at græsarealer og asfaltbelægninger, som er
blevet beskadigede under arbejdets udførelse vil blive reetablerede fuldstændigt uden udgifter for
grundejerforeningen.
Sct. Hans aften på strandgrunden
Bestyrelsen vil allerede nu minde om Sct. Hans aften ved stranden, som vi vil markere på
sædvanlig festlig vis d. 23. juni. Mere detaljeret information udsendes senere.
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