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Kære Medlemmer! 

Normalt skulle der være kommet en indkaldelse til generalforsamling her i april. Men intet er jo normalt 

dette forår, hverken vejret eller andet. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at udsætte generalforsamlingen til en gang i efteråret, på grund af 

virussen og de forhold den påbyder os med møder m.m. 

Tiden vil vise, om det til den tid kan lade sig gøre – vi har da lov at håbe. 

Der har været overvejelser, hvordan vi orienterede om denne udsættelse og indkaldelsen på et senere 

tidspunkt. 

Det er blevet til, at alle vil få dette Orienterings- og Nyhedsbrev, i stedet for den normale indkaldelse til 

generalforsamling, så alle derved bliver orienteret om, at generalforsamlingen er udsat til efteråret. 

Det vil sige, at dem der får pr. mail, får pr. mail og dem pr. brev, får pr. brev, så alle er orienteret. 

Da det er forbundet med en del ekstra arbejde at udsende pr. brev, håber bestyrelsen på forståelse for, at 

det kun vil udsende indkaldelse i efteråret pr. mail og gennem vores hjemmeside. 

Det vil så være op til den enkelte, der ikke får pr. mail, at holde sig orienteret ved at gå ind på vores 

hjemmeside. Til de meget få, som ikke har mail eller anden adgang til internettet, så bedes disse ringe til 

vores sekretær Anders Matzen på tlf.  5052 1597, for at få en aftale om fremsendelse pr. brev.  

 

Sidste Nyhedsbrev omtalte sagen med kommunen vedr. ombygning af Småfolksvej og afvanding af Lakolk 

Sø. 

Vores møder med kommunen resulterede i en mindelig løsning – kommunen fik lov til at hæve vejen og vi 

fik nogle fine ord på et stykke papir ---------. 

Kommunen satte tingene i gang i efteråret, men her i påsken står der et halvt færdigt projekt, men det har 

vi jo set før, at tingene skal gøres færdig i turist sæsonen ---- det kan ikke være på grund af vejret i den 

seneste tid -----. 

Flere fra bestyrelsen har deltaget i et par møder vedr. forhold om Rømøs fremtid og derved kommet i nogle 

arbejdsgrupper. 

Er der blandt medlemmerne nogle som brænder med ideer og spørgsmål, så send en mail eller et ring til 

vores formand, mail  Clausen.brede4@gmail.com    tlf. 28726486.   

På bestyrelsens vegne 

sekretær 

Anders Matzen 
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