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Nyhedsbrev 

  
Forhåbentlig er den værste vinter nu overstået, og vi kan snart begynde at glæde os til 
forår på Tuse Næs. Det er en skøn tid på året.  
 

Vores grusveje 

Vores grusveje trænger til en grundig overhaling oven på et hårdt efterår og vinter. Vi har 
valgt at skifte entreprenør, og inden længe begynder arbejdet med at gøre vejene i stand. 
Det bliver en smådyr omgang, men det er nødvendigt, og vi har vigtigst af alt råd til det. 
Der vil også blive lagt grus ud på de udvalgte steder til påfyldning ved huller. Se tegning på 
hjemmesiden.  
 

Parkering 

Det er ulovligt at parkere i rabatten på alle grundejerforeningens veje, da det ødelægger 
rabatten og asfalten. Det er foreningen, der i sidste ende skal betale for oprettelse af det 
ødelagte.  
Vi skal også gøre opmærksom på, at det er forbudt at parkere og campere på engarealet. 
Jorden er blød og bliver nemt ødelagt på denne tid af året, og det er foreningen, der 
kommer til at betale for regningen desværre - altså er det dig og mig, der skal betale.  
 

Generalforsamling 

Det er ikke realistisk at mødes for at holde generalforsamling 27/3 2021 som først udmeldt. 
Det er vores mål at afholde generalforsamling i 2021, og lige nu sigter vi efter maj. Hvis det 
ikke bliver muligt at være indenfor, må vi rykke ud og håbe på godt vejr. Vi melder snarest 
en dato ud. Vi skal bl.a. diskutere adgang til stranden, vejbump og vedtægter, og så skal vi 
vælge nye medlemmer ind i bestyrelsen. Størstedelen af bestyrelsen vil gerne fortsætte 
arbejdet, men der bliver enkle ledige pladser.  
Svar gerne på denne mail, hvis du kunne have lyst til at drive foreningen sammen med os 
andre.  
 

Hastighedsbegrænsningerne 

Til slut vil vi gerne opfordre alle til at overholde hastighedsbegrænsningerne ved færdsel på 
foreningens veje. Det er vigtigt vi tager hensyn til hinanden, når vi færdes i området.  
 

Kommende møder i bestyrelsen 

Bestyrelsen har netop afholdt møde den 24. februar 2021 og vi mødes igen til 25. marts 

Vi håber at I alle får et dejligt forår i Kisserup Strand. 
 
 

På bestyrelsens vegne  
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