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    Nyhedsbrev Maj 2021         
 
Her kommer en hilsen fra bestyrelsen med en orientering om, hvad der har rørt sig siden sidst. 
Vi har forsøgt at holde skansen gennem mailkorrespondance og virtuelle møder, men perioden har 
naturligvis været præget af den stille tid. 
 
Fibia 
Alle kabler er gravet ned og reetablering efter opgravningerne er pænt udført. Vi håber det kommer til at 
fungere optimalt hos jer, der har valgt dette. 
 
Badebro og Fitness bane 
Der arbejdes stadig på oprettelsen af den handicapvenlige badebro. Da aktiviteterne ikke er tilknyttet 
grundejerforeningen direkte, håber vi på nyt til næste generalforsamling. 
På sidste generalforsamling blev et udvalg nedsat på baggrund af et forslag om et fitness område på 
fællesarealet. Udvalget arbejder med et forslag og har kontakt til en leverandør. Når det endelige forslag er 
på plads, vil det blive fremlagt på generalforsamling, hvor den endelige beslutning tages. 
 
Fællesmøde med andre grundejerforeninger 
I efteråret deltog repræsentanter fra bestyrelsen i et møde med andre bestyrelsesmedlemmer fra områdets 
grundejerforeninger. Formålet var en gensidig orientering om aktiviteter og visioner for områdets 
fællesarealer. Der har ikke været fulgt yderligere op på dette foreløbig. 
 
Fællesareal og legeplads 
Især til nye grundejere vil vi gøre opmærksom på, at der kan sættes basket net og tennisnet op. 
Petanquebanen benyttes torsdag og lørdag formiddag og alle er velkomne. Se opslag på skuret. 
Hjemmesiden https://www.grf-kongsgaard.dk/fritidsaktiviteter/  indeholder yderligere information om 
mulighederne i det geografiske område 
Græsslåningen vil foregå på samme måde som sidste år, sådan at nogle områder er udlagt til natur. 
 
Sct Hans og Sommerfest er også i år aflyst pga Corona. Håber at komme stærkt tilbage med dette næste 
år. 
 
Generalforsamlingen er udsat til 29.august 2021 også pga Corona pandemien. 
 
 

 
 

De bedste forårshilsner med håb om en dejlig ny sæson 
Bestyrelsen 
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