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Foreningen, dette

har modtaget opkrævning
at man først kan tillade sir opkrævning, når kloakering og 2 jfor! 3

i ensåd
grundene kan udnyttes. har været ua så
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ha r som tidligere tru
at dette fungerer til alles til
selv anskaffer sig et affaldsstativ med trådvæv, og anvender papirssække.

Bestyrelsen har sørget for, at en sla sugning har fundet sted, så rens-
skulle fungere efter hensigten.

Jer har været en hel del vlag mosegrise og muldvarpe, men bestyrelse
er i et vist omfang udlagt gift tilbe rænsning

o :igen komme ud for tilfælde af angrbb, må vin
ekniske forvaltning, der skal påtage en



Bestyrelsen har også drøftet muligheden for en badebro midt for fælles»
arealet, de fornødne tilladelser foreligger, og vic an oplyse, at vi fra bygmester
Kaj Larsen har et tilbud på materialer, der for en pris af cae 1500 kr tilkørt
vil være nok til en bro på 4omtr og I1mtr bred, det eneste der ngler er et bro-
laug, der vil påtage sig opgaven, og vi formoder, der findes så mange interreserede,
at der nemt skulle kunne skaffes arbejdskraft, der vil påtage sig opgaven. Forenin-
gen betaler selvfølgelig for materialerne, der vil ved en blive mulighed
for fortøjning af småbåde,

Der er fremsat forskellige forslag som vil blive drøftet under pkt. 4
et af forslagene har givet anle doing ti delse af formanden til et landvæsen
kor ankendelse bliver afsagt den 19nisionsmøde angående kloakeringen
juni i år, og grund jerforeningen vil få skriftlig meddelelse herom. in kendelse
vil kunne indankes for en overla ommision inden & uger,

nåsom sagt drøfte videre under pkt. 4, men under mødet kom der en for
interressant oplysning fra k mnmunens nye stadsingeniør vedrørende
udbygning af rensningsforholdene. Hvornår et sådant forslag vil fremkomme kan jeg
intet oplyse om på nuværende tidspunkt, men der vil på et aller andet tidsvunkt blive
forlangt udover det nu etablerede renseanlæg anlagt overløbsbassiner til ophobning
af slam, som kan fre ved store regnskyl og løbe urenset ud i bugten. Det

t sådanne bassiner vil koste et sted omkring 40,000 kr så der vil

medlemmer et hjertesuk---- der ér vedtaget for=
skellige her, og jeg vil anmode de tilstedeværende om at
studere mindst formanden kan blive fri
for klager over græsslåning med maskiner uden for de tider,

Jeg er o Å så FSodtT et milliø
som muligt, ogs å visse grunde opført
Skure og bygninger, der sikkert er godkendte, og vi anmoder om at disse fjernes
før det bliver nødvåndigt for byggemyndighederne at foretage inspektion og deraf
følgende ubehageligheder. Samtidig vil jeg gerne opfordre alle til, at give bestyrel->

xed om eventuelle ændringer om adresser, ligesom det er nødvendliebr ab give



at gøre arbejdet let for besty
lm " 7 ” - rn.tere beretningen,vil jeg overlade til forsamlingen at

eventuelle spørgsmål enten nu eller senere.
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