Birkelyngen Nyhedsbrev september 2019
Information fra bestyrelsen. Vi har
besluttet at information og nyheder fra
bestyrelsen fremover vil blive sendt pr. mail
til så mange husstande som muligt. Vi vil
gerne bede om, at alle sørger for vi har den
korrekte mailadresse. Hvis man ikke har
mailadresse, kan man meddele Liv om dette
og så får man det selvfølgeligt på papir.
Derudover kan man finde alle informationer
og referater på hjemmesiden. Vi håber I alle
vil bakke op om dette tiltag både af praktiske,
økonomiske og miljømæssige årsager.
Birkelyngen.dk
Arrangementer. Den 17. august blev der
holdt sommerfest på Birkelyngen. Det var et
dejligt og hyggeligt arrangement med 28
deltagere. Til sommerfesten var der stemning
for gentagelse næste år og evt. også andre
sociale arrangementer på Birkelyngen. Der er
brug for nogen der vil planlægge de næste
arrangementer, så meld gerne ind til en af os
i bestyrelsen, hvis du/I vil være med.
Hjerterstarter. I tilfælde af hjertestop er
det afgørende hvor hurtigt en hjertestarter
kan fremskaffes. På næste generalforsamling
vil vi høre om der er interesse for indkøb og
opsætning af en hjertestarter på Birkelyngen.
Bestyrelsen indhenter prisforslag og
yderligere information.
Til information hænger de nærmeste
hjerterstartere:
- På ishuset Strandsilden, Jersie
Strandvej 56, hænger ved siden af
toiletterne. Adgang hele døgnet.
- Sydkystens Privatskole i forkontoret,
kun i åbningstiden på hverdage.
- Dansk Kennel Klub, Parkvej 1. adgang
hele døgnet.
- Grundejerforeningen
Kommandørparken, havfruens
Kvarter 4, Placeret i miljøstationen.
Adgang hele døgnet
Se mere på https://hjertestarter.dk/

Hastighed. Da hastigheden på vejen er et
tilbagevendende problem, blev det igen
drøftet til generalforsamlingen. Vi henstiller
til at alle overholder hastigheden på 15 km/t.
Bestyrelsen arbejder videre med
fartdæmpningen ved at etablere pullerter.
Tomgang: Regler om biler i tomgang
http://www.solrod.dk/media/808674/tomga
ngsregulativ-2012.pdf
Vagtordning: Vi henviser til, at man
tilmelder sig individuel privat
alarm/vagtordning.
Nabohjælp: Tilmeld Jer gerne nabohjælp
https://nabohjaelp.botrygt.dk/

Bestyrelsen: Vi er nu 3 medlemmer i
bestyrelsen, hvilket ifølge vejlaugets
vedtægter og regler er to for lidt. Vi håber to
personer mere vil melde sig, gerne snarest.
Vedtægter: Vi påtænker at gennemgå og
revidere vedtægterne, så hvis der er ideer og
input til dette, så skriv en mail til en af os i
bestyrelsen. De eksisterende vedtægter kan
ses på hjemmesiden.
Hjemmeside: http://www.birkelyngen.dk

