
NYHEDSBREV JANUAR 2021 
	

	

Kære medlemmer. 

Så er vinteren med den mørke tid over Mariendal Havbakker, og tiden er til at nyde brændeovnens 
hyggelige flammer og ikke at glemme hyggen ved stearinlysets skær. Dagene er korte, solen går 
ned kl.16.11 og står først  op kl.8.44, dvs. en meget kort dag på 7 timer og 27 min. Men dagens 
længde er tiltaget med 31 min., så vi går lysere tider i møde. 

Hjemmesiden 

Vores hjemmeside er netop blevet tjekket og ajourført. Gå ind på den, surf lidt rundt og se, hvad 
den indeholder eller gå ind og søg en specifik information. Alle relevante informationer skulle ligge 
på hjemmesiden.   www.mariendalhavbakker.dk  

Har I kommentarer, ønsker og/eller forslag, så kontakt webmaster Grete Fyhr på mobil 54858391. 
Vores konsulent, Leif-Henning Jensen, fraråder at lægge mailadresser på hjemmesiden, så vi har 
valgt at følge rådet. Derfor  figurerer der kun telefonnumre på hjemmesiden, men I er velkommen 
til at sende en sms og bede om en mailadresse. 

Vigtig besked 

Al information, som I kan have interesse i, lægges på hjemmesiden. DERFOR brug hjemmesiden til 
at orienterer Jer, om hvad der sker. Jeg vil fremover lægge et nyhedsbrev på hjemmesiden med ca, 
en måneds interval, hvor jeg beretter om nyt eller om løst og fast.  

Der udsendes ikke mails-kun hvis der er tale om en vigtig og presserende besked. 

Og hvad laver vi ? ☺  
Bestyrelsen har holdt et møde (i november) siden GF. Næste møde er slut januar, men pga corona-
situationen er bestyrelsens arbejde på forskellig vis besværliggjort. En af bestyrelsens opgaver her i 
foråret er at indhente tilbud på og træffe beslutning om ny bro. 

Telemasten 

Så er der endelig sket nyt. TDC satte i december sendeudstyr på telemasten, og i slutningen af 
december fik  alle, der har abonnement til TDC, god forbindelse. Indtil i dag har kun teleselskabet 3 
og deres søsterselskab  Oister samt TDC monteret sendeudstyr på masten. Desværre oplyser 
Telia/Telenor, at de pt. ikke har planer om at placere sendeudstyr på masten. 

 

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår 


