
 

 

Kære medlemmer, 

Jeg håber, at I alle har nydt sommeren, trods vejrets ustabilitet, og fået en velfortjent pause ude i 
vores dejlige Mariendal.  

Sommeren er gået på hæld, og september, efterårets første måned, titter nu frem. 

September er årets niende måned  og har navn efter det latinske ord septem, der betyder syv, fordi 
september var den syvende måned i den romerske kalender.  

Efteråret symboliseres med høsten, og at bladene nu så småt begynder at falde af træerne. 

Dagene bliver kortere og kortere og er nu aftaget med 4 timer og 56 minutter, så solen ses i 
horisonten fra kl. 6.58 og forsvinder kl. 19.28. 

Og hvad er der så sket i vores lille forening siden sidste nyhedsbrev? 

BADEBROEN 

Badebroen blev taget ned lørdag den 2. september af brolauget, styret med fast hånd af 
oldermanden. Datoerne for udsætning og optagning af broen kan altid findes på vores 
hjemmeside under menupunktet BESTYRELSEN  èUDVALG è  BROLAUG. 

MOBILTELOFONI FREMFOR FASTNET  

Det viser sig, at det er muligt at føre mobiltelefoni-samtaler over WiFi for alle, der har en WiFi-
router fra Aura og et You See telefonabonnement. Man kan på den måde få en god mobildækning 
inden for routerns dækningsområde. You See meddeler (telefonsamtale 14. september), at det 
kræver, at man i sit abonnement har en WIFI dækning, eller at man tilkøber sig denne facilitet. For 
et normalt abonnement til kr. 129 pr. måned vil et sådant tilvalg koste kr. 29, altså i alt kr. 149,00 
for et abonnement med WIFI telefoni. 

You See meddeler ligeledes, at abonnementet p.t. dækker alle telefoner af mærkerne I-Phone, 
Samsung og Huawei.  Har I yderligere spørgsmål kan I kontakte You See eller jeres telefonudbyder. 

KØERNE PÅ ENGEN  

Har lige hørt fra dyreholder Peter Kirk-Haugstrup, at der er græs nok på vores eng til græsning, 
men men regnen har været flittig, og engen er meget blød/våd, så nu må tiden vise, om køerne 
kommer på engen en sidste gang inden vinteren.  



FORSLAG OM UDVIDELSE AF GRÆSNINGSAREALET 

Som omtalt i nyhedsbrevet af august d.å. besluttede bestyrelsen på et møde den 31. juli 2017 at 
skrinlægge ovennævnte forslag. Jeg har fået en del henvendelser med ønske om en mere uddybende 
begrundelse for afslaget til kommunen. På vores hjemmeside har vi under FORENINGEN og 
underpunktet ENGPROJEKTET orienteret om nogle af de vigtigste bevæggrunde. Håber det 
giver svar på jeres spørgsmål. 

VEJENE 

Så fik vi et vejlaug bestående af Bent Østergaard, Høgevænget 3, Ole Nielsen, Fasanvænget 11 og 
Carsten Jensen, Høgevænget 1. 

De har været en tur rundt på alle vores veje for at få et overblik over vejenes  tilstand. De brugte det 
sidste reparationsmateriale og reparerede det mest nødvendige. 

Der blev efterfølgende udarbejdet en plan/rapport for vejenes vedligeholdelse, hvor der ligeledes  
lægges op til,  at grundejerne i højere grad medvirker til udbedring af vejene  Der kommer et udspil 
fra vejlauget, hvor megen hjælp m.m. der behøves inden vinteren. På vores hjemmeside under 
menuen BESTYRELSEN èUDVALG  è  VEJLAUG  ligger rapporten samt en kort 
beskrivelse af vejlauget. 

ANNONCER 

På vores hjemmeside under FORENING  è  ANNONCER  er der mulighed for at indsætte 
forskellige annoncer som fx salg af sommerhus, udlejning af sommerhus, og der har i sommerens 
løb været flere forespørgsler på leje af sommerhuse, og måske er det interessant for dig. 

SOMMERFESTEN 

Lørdag den 12. august holdt vi vores første  sommerfest i Mariendal Havbakker ved børnehaven. 
Vejret var faktisk med os, grillen blev tændt i børnehavens baghave, og beboerne kom med dejlig 
mad. Det var en dejlig aften, og der blev hygget og snakket. Gå ind på hjemmesidens 
BILLEDARKIV og se de mange skønne billeder. Der er også en beskrivelse af festen under 
KLUB MARIENDAL.  

VINAFTEN 

Husk vi har vinaften i Mariendal Havbakker fredag den 3. november i børnehaven. Det er 
først til mølle, da antal pladser er begrænset. Se hjemmesiden under KLUB MARIENDAL è  
ARRANGEMENTER  for nærmere information. Samme information findes i øvrigt også på 
standerne. 

Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt efterår. 

Else Skjødt 

Formand 



 


