NYHEDSBREV OKTOBER 2019
Kære medlemmer

Så er efteråret med alle de flotte farver fra det grønne over i det gulbrune og røde look også kommet til
vort dejlige Mariendal havbakker. Dagene er igen blevet kortere med hele 9 timer og 50 minutter, så
solen går allerede ned kl. 17.59, men så kan vi hygge os med stearinlys og ilden i brændeovnen.
Telemast
Kommunen har givet byggetilladelse den 27. marts 2019 til at opføre telemasten. Teleselskaberne har
derefter overladt byggeriet til et telemastselskab, der oplyser, at de forventer, at byggeriet af masten
vil stå færdigt april, maj 2020.
Hjertestarter
Grundejerforeningen fik sin egen hjertestarter juni 2019, og den hænger på Fasanvænget 1.
Bestyrelsen planlægger i 2020 at tilbyde 2 gratis kursusforløb, som afholdes i Astrup Forsamlingshus
henholdsvis onsdag den 1. april kl. 19.00 og tirsdag den 12. maj kl. 19.00. Nærmere om tilmelding på
hjemmesiden og via plakat på standerene
Engen
Engen blev slået sidst i juni måned og skulle igen slås her i efteråret, men det har ikke været muligt at
køre med de tunge maskiner pga den megen regn. De 2 gamle hvidtjørnetræer, der oprindeligt
dannede en flot bue, var gået ud og blev fjernet, og medio september blev der plantet 2 nye
hvidtjørnetræer.
Hjemmesiden
Vores hjemmeside har været under angreb, og der har været en mængde spam (bl.a. pornosider!).
Siden er nu renset af vores supporter Leif-Henning Jensen, og webmaster Grete Fyr kan efter lang tids
pause nu endelig gå i gang med at ajourføre siden..
Salg af dit sommerhus
Jeg vil hermed gerne opfordre sælgere af sommerhuse at kontakte foreningens formand
formand@mariendalhavbakker.dk for at meddele navn og mobilnr. på den nye ejer samt dato for
overtagelsen.

Vinaften fredag den 1. november kl. 19.00 i børnehaven på Mågevænget 24.
Du kan stadig nå at tilmelde dig, da der endnu er få pladser tilbage.
Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt efterår.
Else Skjødt
Formand

