Kære medlemmer
Sommerferien er over os, og i disse uger drager mange mod syden, men hele 57% vælger
sommerhuset, når der skal holdes ferie i Danmark. OG det kan mærkes i vort dejlige Mariendal. Der
er kommet liv i de mange sommerhuse med deraf følgende mange gåture i den skønne natur, som er
omkring os. Stranden, vandet og badebroen venter dog på en varmere periode.
Dagens længde er i uge 28 stadig lange 16 timer og 49 minutter, hvor solen fra kl. 5.00 kan ses fra
vores strand, men dagene er så stille ved at aftage, nu med hele 37 minutter, så nyd nu de skønne
lyse aftener.
Og, ja Flemming, vores formand gennem de sidste 4 år, ønskede at overlade formandsposten til et
andet medlem, og pilen vendte så mod mig.
Jeg takker for tilliden og ser frem til et godt samarbejde med både grundejere og bestyrelse.
Maj 1994 købte min mand, Aage, og jeg sommerhuset på Mågevænget og valgte, da jeg gik på
pension i 2008, at bo fast her i det skønne Mariendal Havbakker
Der er mange tråde, der skal samles efter en så driftig formand, så jeg håber på lidt tålmodighed
med Jeres nye formand. Torsdag i uge 28 havde jeg et overdragelsesmøde med Flemming, hvor jeg
fik adresselister, nøgle til børnehaven, navne og telefonnumre på nøglepersoner m.v., så nu er det
blevet alvor for den nye formand!
Ca. 100 grundejere var mødt op til generalforsamlingen, som i år blev afholdt i børnehaven og som
noget nyt med fællesspisning inden mødet. Alle var glade for det gode smørrebrød inden
generalforsamlingen, så den succes regner vi med at gentage til næste år
Ca. 3 uger efter generalforsamlingen holdt vi vores første bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. fordelte
poster, ansvarsområder og arbejdsopgaver. Der var enighed om at nedlægge 8-vejsudvalget, se mere
herom på hjemmesiden. Alle sociale aktiviteter som fx Sankt Hans, vinaften, foredrag m.v. vil
herefter ligge under Klub Mariendal. Jette og Mette er tovholdere for Klub Mariendal og vil ad hoc
finde hjælpere blandt medlemmerne til de forskellige aktiviteter.
Desuden evaluerede vi Sankt Hans aften og generalforsamlingen. For så vidt angår forsøget med at
holde generalforsamling i børnehavens lokaler, måtte vi erkende, at der var meget trangt,
faciliteterne ikke de bedste, og at det var et rigtigt stort arbejde med transport af borde, opstilling af

borde og stole samt oprydningen efterfølgende. Så vi besluttede, at generalforsamlingen i 2018 igen
vil blive afholdt i Malling sognegård.
Bestyrelsens kommende opgaver er bl.a. at følge op på beslutninger og drøftelser på
generalforsamlingen, herunder det videre forløb med forslaget om udvidelse af græsningsarealet. I
denne forbindelse har vi haft et møde på arealet med dyreholder Peter. Endvidere opfølgning af
beboerforslagene vedrørende parkering på vejene og den dårlige oversigt ved udkørsel på
Ørnevænget.
De indkomne forslag berører tilbagevendende problemer, som tidligere er rejst. Det ville være
rigtig dejligt, hvis alle ville tænke på deres naboer og så vidt muligt parkere på egen grund og
ligeledes sætte hastigheden ned på max 20 km på vores små grusveje.
Oversigtsforholdene fra vore veje ud mod Ørnevænget har flere gange været oppe at vende på
generalforsamlingen. Hækkene går for langt ud og er for høje, og der køres for stærkt på
Ørnevænget trods fartbegrænsning og bump.
Skt. Hans aften blev en fantastisk aften med et stort fremmøde, vi talte, og vi talte 200, nej nok
nærmere 250, der så bålet blive tændt med fakler af børnene.
Der var mange bålrester, og alt er nu fjernet, og der er igen pænt. Det var et større
oprydningsarbejde, der var lagt mange store kævler, som ikke var brændt. Jeg vil gerne opfordre
alle til KUN at lægge hækaffald og grene fra træer og lignende, IKKE græs og store kævler. Vil
minde om det til næste Skt. Hans!

Husk vi har sommerfest i Mariendal Havbakker lørdag den 12. august kl. 17.00
på pladsen foran børnehaven. Kom og vær med, der er ingen tilmelding, Se
mere på hjemmesiden under Klub Mariendal og arrangementer.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.
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