Arbejdsdag lørdag den 2. oktober kl. 9.30 - 14.00
Kære grundejer/medlem i grundejerforeningen.
Bestyrelsen glæder os til at du/I møder op til en overkommelig indsats og for at løse opgaver i fællesskab på
vores årlige arbejdsdag. Alle kan deltage og selv om der arbejdes har vi en hyggelig dag hvor vi lærer
hinanden bedre at kende.
Der skal klares mindre som større opgaver, men alle kan deltage uanset håndelag. Der vil være indlagt
naturlige pauser, hvor foreningen vil være vært med kaffe, kage, øl/vand og vi slutter med en grillet pølse.
Vi mødes og starter som vi plejer fra bænkene ved søen. Af de på morgenen fremmødte trækkes der ved
dagens afslutning lod om 1x2 flasker rødvin – en chance for hver deltager!
Er det heldagsregn afholdes dagen ikke!
Nogle af opgaverne:
 Buskrydning langs Christiansholmvej ind mod Bisserup lejren.
 Reparation af huller i veje. Der vil blive Bobcat og pladevibratorer til hjælp (ligesom da der blev
lavet huller i foråret)
 Vi fjerner pil og siv så godt vi kan rundt langs søen, så søens vandspejl og dyreliv kan nydes.
Gummistøvler vil være en god ide.
 Opmærkning af dæksler mm. på Christiansholmvej og Smålandsvej før der skal laves forsøg med
vejhøvl.
 Der skal males bom på Avnøvej.
 Vaskes postkasseanlæg på Smålandsvej og Skovløbervej.
 Vi skal have udpeget en Grillmester.
Hvad skal vi bruge til dagen:
•

•
•

Nogle biler med trailer.
Der skal samles siv i bunke til afhentning – hertil skal også bruges greb og rive.
Til udbringning af vejmateriale for lapning af huller.
En der vil stille grill til rådighed.
En motorsav – der er et par små træer/grene der er væltet ud over arealet ved søen

Dels af hensyn til indkøb, men også for at kunne planlægge opgaverne – vil vi gerne have en tilmelding
senest den 25. september og gerne hvilken opgave/opgaver man kan påtage sig, samt om man kan
medbringe noget af det efterlyste materiel.
Tilmelding til Marianne Nielsen på tlf./SMS 61751412 eller på mail mariannescharla@gmail.com
Vel mødt
Bestyrelsen

