
Nyhedsbrev 2 / 2013 
 

Så kommer vores anden Nyhedsbrev. Godt nok hurtigt efter hinanden, men der er jo også ting, som 

der sker i vores Fyrremose. 

 

Hvad er der så sket her i efteråret. 

 

Sommerafslutningsfest: 

Først og fremmest havde vi en dejlig ”sommerafslutningsfest”. 

Vi startede kl. 15.00 med masser af kager, slik og snak. 

Derefter spillede vi Kongespillet. Uha, det med at overholde regler var ikke nemt, men spillene blev 

flere gange afsluttet med at vælte kongen i utide. Stort ståhej og grin, når det skete! Kommentarer 

som : ”Pas på, vi skal først vælte dem som står i nærheden af kongen”…. Blev besvaret med….”Det 

ved jeg godt, men jeg ramte ved siden af…et par meter…”  

Så gik vi over til ren hygge og snak. Senere om aften fik vi aftensmad.  

Med kage, slik, chips og masser af snak og grin, gik festen helt til kl. 01.30.  

Tak til bestyrelsen, som hjalp flittigt ved det hele og stort tak for alle dem, som gjorde festen til en 

super god oplevelse. 

 

Fritidshusejernes Landsforeningen: 

Vi er i tæt kontakt med Landsforeningen, da vi har den helt klar opfattelse, at kanalerne i den grad 

igen bliver svigtet. Vi har sendt beskrivelser, kort og billeder af kanalens tilstand som 

dokumentation til Landsforeningen. Landsforeningen er så i kontakt med kommunen, for at finde 

holdbare løsninger. 

I oktober er der generalforsamling i landsforeningen og bestyrelsen vil være repræsenteret. 

 

Vandløbssag: 

Bestyrelse har fået tilsagn fra Fritidshusejernes Landsforening, at de giver os assistance ved 

vandløbssagen. Vandløbssagen står lidt stille for tiden, da udvidelsen af dige/pumpelaget først skal 

være afsluttet.  

 

Så kommer vi direkte over til Pumpe/ Digelaget: 

Høringsfasen har bevirket 27 indsigelser hvoraf der er sendt 24 indsigelser til taksationskommiteen. 

Det kan tage 3 måneder eller mere, inden alle indsigelser er behandlet og besvaret. 

 

SE: 

SE – net vil etablere fibernet i området. Der kommer snart et tilbud fra SE. 

Det bliver dog kun en perifer opgave for bestyrelsen. Det er den enkelte husejer, som skal beslutte 

og indgå en aftale med SE, om man ønsker fibernet, og i givet tilfælde hvilken pakke, til sit 

sommerhus.  

Bestyrelsens opgave er her kun at vi holder godt øje med, at ingen af vores dræn bliver ødelagt ved 

opgravninger. 

 

Kontingent i foreningen: 

Fra 2014 bliver kontingentet til foreningen ikke længere indkravet over ejendomsskat. 

Vi arbejder på en løsning. 

 

Hjemmeside: 
Vi undersøger muligheden for en anden udbyder til hjemmesiden. Vi har ONE.COM, men den 

volder tit problemer ved upload og tilbyder ingen rullepaneler. Til trods af flere timers support er 

det meget tilfældigt, om en upload fungerer eller ej. Efter der også har været klager fra medlemmer, 

som ikke altid kunne komme ind på de enkelte sider, har vi besluttet, at finde en anden udbyder.  I 

hører mere, når vi har fundet frem til en anden udbyder. 

 



 

H&G 

Der har været det første H&G møde. Det er Sabine, som er kontaktpersonen til H&G. 

Der er mange emner de beskæftiger sig med og en hel del at sætte sig ind i. Så I hører nok mere på 

senere tidspunkt. 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 


