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Kære medlemmer 

 

 

Foråret titter lige frem og dagene begynder så småt at blive længere med 4 timer og 18 minutter, så 
nu mangler vi bare at se solen lidt mere. 

Telemast 
Telemastselskabet har i begyndelsen af februar været ude at tage jordbundsprøver, hvor masten skal 
placeres. Selskabet forventer at være færdig med opsætning af masten til  juli 2020.  

CampOne (campingpladsen) 
Så fik campingpladsen endelig sin tilladelse til at bygge en overdækket swimmingpool, og 
byggeriet er godt i gang. Siden 2018 er området drænet for vand, der er anlagt en flot ny legeplads 
og nu kommer der så en overdækket og opvarmet pool med børnesektion. Vi arbejder på at få en 
aftale i stand, der giver vore medlemmer mulighed for at benytte både legeplads og pool. Vi 
orienterer nærmere på hjemmesiden, når vi har de konkrete informationer. 

Foreningens veje 
Da bestyrelsen i efteråret 2017 valgte at lappe huller m.m. med knust beton vha et frivilligt team, 
blev det samtidigt besluttet at foretage en evaluering efter en 3-årig periode, og den udløber til 
efteråret.  Derfor vil vi foretage evalueringen sammen med jer til generalforsamlingen 

Generalforsamlingen  
Generalforsamlingen er i år igen den første fredag i juni måned (Fredag den 5. juni 2020) i Beder 
sognegård.  

Facebook 
Flere har i tidens løb foreslået en fb-gruppe for Mariendal Havbakker. Og den foreligger nu. 
Suppleant Peter Sneftrup har oprettet gruppen Mariendal Havbakker med ham som administrator. 
Kontakt Peter, hvis du har brug for teknisk hjælp peter_sneftrup@hotmail.com. Sådan bliver du 
medlem  https://www.facebook.com/groups/245246349821911/ 
 



Klub Mariendal 

 

 

REMINDER 

Hjerteredderkursus, jf. hjemmesiden under Klub Mariendal og opslag på vore standere 

Frist for tilmelding til begge datoer (1. april og 12. maj) er mandag den 16. marts 

 
med angivelse af ønsket dato, navn og sommerhusadresse til  Åse Pedersen 

 aasehenning@hotmail.com  eller  SMS på tlf.  40984807 

 

 

 

Hjerteforeningens Landsindsamling 

Den 3. maj kan vi alle støtte Hjerteforeningens indsamling, der kaldes Hjerteforeningens 
Landsuddeling, ved at samle ind på mindst 4 ruter og derved få en ServicePlus-aftale til vores 
hjertestarter. Aftalen indeholder: 

• Udskiftning af batterier og elektroder  
• Overvågning  
• Forsikring  
• Lånestarter  
• Et årligt teknisk tjek 

Dorte Dincher, Falkevænget 4,  har på Landsuddelingens hjemmeside oprettet en gruppe 
”Mariendal”. Gruppen er åben for alle, og alle ruter, som deltagerne går den 3. maj 2020 tæller 
med – uanset hvor i landet, man vælger at samle ind. 
 
Sådan tilmelder man sig til gruppen ”Mariendal” 
Muligheden for at gå sig til en ServicePlus-aftale gælder grupper, som allerede har gået sig til en 
hjertestarter i Landsuddelingen. Derfor skal man bruge nedenstående specielle link til at melde 
sig til denne gruppe https://deltag.landsuddeling.dk/hjertestarter/2180 
 
For yderligere information kontakt Åse Pedersen på  aasehenning@hotmail.com	
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