3. maj 2019 - Grundejerforeningen "SANDAGER" - Info nr. 6.
Kære medlem af Grundejerforeningen Sandager
Sommeren er over os – mere eller mindre – hækkene grønnes, og mælkebøtterne stortrives på
stier og rabatter. Snart er det også tid for udfoldelserne på og ved badebroen.
I år er generalforsamlingen berammet til søndag den 23. juni i Hornbæk Hallens cafeteria. Dette
ment som et varsel, idet den autoriserede indkaldelse udsendes via mail til medlemmerne i god
tid før fristen på 14 dage før generalforsamlingen. Husk det sædvanlige vilkår ifølge
vedtægterne: at forslag som ønskes behandlet skal være hos bestyrelsen senest 15. maj.
Hjertestarter
Som en del sikkert har bemærket, er der nu en hjertestarter på plads, på hjørnet
Sandagerhusvej / Tycho Jessens Vej. Den udsender et grønt orienteringslys når det er mørkt, og
er placeret i en vejrsikker boks med klimaanlæg, så den året rundt er klar til brug.
Blandt de mange talenter, grundejerforeningen kan mønstre, er heldigvis også en instruktør fra
Hjerteforeningen, som har påtaget sig at give minikurser i hjerte-lungeredning (HLR), hvilket i
praksis indebærer at detektere et hjertestop, give hjertemassage og betjene en hjertestarter.
Et minikursus varer ca. 30 minutter. Hjertestarteren og muligheden for kursus bliver belyst på
generalforsamlingen. Og der pønses naturligvis også på at lægge diverse information om emnet
ud på foreningens hjemmeside.
Indbrud
Et lidt træls emne er indbrud i ejendommene, som på den ene side ikke er så voldsomt i dette
område, men dog desværre forekommende i et vist – lettere øgende – omfang, også i vores
hornbækske idyl.
Nu er der fire kendte organisationer - TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive
Råd - som er gået sammen om at imødegå stigningen i indbrud. Initiativet er blevet kaldt Bo
trygt!. Der er en del, man som husejer selv kan gøre, for at modvirke tendensen. Emnet vil
blive taget op på generalforsamlingen. På sitet https://botrygt.dk/saet-indbrud-paadagsordenen/download er der forskellige tips til sikring af ejendommen. Og på
generalforsamlingen vil der være info-foldere mm. omkring samme emne.
Vejbump
Der foreligger nu priser på vejbump på Tycho Jessens Vej og Orionvej, såvel som forslag og pris
på hjørnearmering af græsrabatter, som på forsøgsbasis er blevet etableret på hjørnet ud for nr.
5. på Uranusvej. Disse ting belyses også på generalforsamlingen. I den forbindelse beder
bestyrelsen i øvrigt de enkelte medlemmer om at oplyse om evt. lunker og vandpytter, som
giver gener ud for ejendommen. Sådanne problemer vil så blive vurderet og om nødvendigt
udbedret.
Som i foregående sæsoner forventes badebroen opstillet inden for de nærmeste uger af vort
brofirma gennem efterhånden en del år, NBC Marine fra Kvistgård.
Og så ønsker bestyrelsen for Grundejerforeningen Sandager i øvrigt medlemmerne en god
sommer, og beder om at denne henvendelse modtages som det, den er tiltænkt: en venlig
orientering.
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