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Lidt nyt

Bestyrelsen håber, at alle er kommet vel ind i det nye år – uanset om I har været i sommerlandet eller
hjemme på den anden adresse. Der har været en del kraftig vind, som har bevirket væltede skraldespande
og træer. Og sidste år var der en del indbrud i området. Steen Arne har været så flink at holde lidt øje med
området, men I kan ikke påregne at han er den daglige ”vagthund”. Min opfordring skal derfor være, at I
enten ofte er oppe for at bese ejendommen eller entrerer med et opsyn, som kunne være Steen Arne eller
en af de andre, som mod betaling ser efter sommerhuse på Halsnæs.

Bestyrelsen vil også lige minde om generalforsamlingen 12. maj kl. 10 i Tollerup Forsamlingshus.
Indkaldelse m.m. sendes ud i henhold til vedtægter. MEN der skal allerede nu efterlyses gode folk, som
kunne tænke sig i en periode at stille op som suppleanter til bestyrelsen. Det er Tordenskjolds soldater,
som indtil nu har varetaget opgaverne for de 108 parceller. Skulle du have lyst – eller måske blot føler, at
du gerne vil gøre lidt for foreningen – så mail til formanden inden 1. maj.

Så kan jeg oplyse, at vores TV-kanaludbyder ultimo 2018 meddelte, at der for 2019 ville ske en forhøjelse af
betaling for kanaler. Dette betyder, at abonnementet i 2019 på den lille pakke bliver 800 kr. og for den
store pakke 1.400 kr. – dvs. en stigning på 110 kr. i forhold til 2018, efter at prisen i en årrække har været
rimelig stabil. Beløbene er oplyst kommunen og vil fortsat blive opkrævet sammen med de kommunale
skatter og afgifter. Sammenholdt med mange udbydere af kanaler er det billigt. Går vi tilbage i arkiverne
kan det ses, at pakkerne i 2011 blev hævet med 125 kr. til 625 kr./lillepakke og 1.175 kr./stor pakke - og
senere i et par omgange hævet lidt yderligere. Men der r behov for at se på, om vi fortsat skal have vise
kanaler, da nogle er dem er MEGET dyre.

Og så er fællesanlægget (TV) nu vores efter 5 års leasing, inkl. betaling for opgraderingen til digital – et
arbejde, der startede efteråret 2013. Hvad dette betyder, vil der blive redegjort for på generalforsamlingen.

Og så en bøn: Hold kanterne ud til asfalten og beskær buskene ud mod fællesarealerne og stier. Det kunne
måske være en opgave i Påsken. Bestyrelsen agter ikke at sende breve til de enkelte, men nøjes med at
henstille til grundejernes samvittighed over for de andre medlemmer.

Og så de bedste ønsker om et godt, kommende forår.

På bestyrelsens vegne og

med venlig hilsen

H.J.Helsø
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