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Siden sidst …
Efteråret og mørket er sat ind efter en fantastisk sommer med masser af sol og varme.
Broen har været et naturligt samlingspunkt og genstand for megen aktivitet.
Desværre har vores grønne områder haft nogle udfordringer med varmen og tørken.

Havedagen, hjertestarter

Havedagen var igen ganske godt besøgt, 35-40 naboer mødtes og arbejdede ihærdigt
et par timer.
Det hårde slid blev på fornemste vis belønnet med et stort fint
traktement hos Birgitte og Henrik #39. Vi siger stor tak for at I åbnede jeres hus,
trakterede og på alle mådes skabte en hyggelig søndag.
Flere var desværre forhindret, da datoen var meldt sent ud. Det sker ikke næste år.
Datoen for forårets havedag er den:
31. marts 2019.
Havedagen er ikke kun arbejde, der er også plads til undervisning i hjertestarter.
Hjertestarteren er monteret bag hus 24, mod strandvejen. Synlig og centralt
placeret i bebyggelsen.
Yderligere information:
https://hjerteforeningen.dk/givliv/saadan-bruger-du-hjertestarter/
https://youtu.be/SSdsOyJah-E
Carsten instruerer, Helmer funderer

Broen
Der er en nabohøring ude om ny bro.
Tiden er løbet fra den gamle slå-i bro. Tømmer Hutton vil ikke sætte vores bro op, da pælene er for
kraftige og tunge til hans værktøj og han mener brofagene er for usikre og udslidte. Resultat er, han vil
ikke tage ansvar for opsætningen.
Langebakken/Piniehøj er i samme situation.
Da bestyrelsen ikke kan finde andre opsættere og erkender at meget af broen skal skiftes, har bestyrelsen
udmeldt 2 alternativer til ny bro. En helårsbro og en metal sommerbro. Er der spørgsmål til det udsendte
materiale, så kontakt rækkerrepræsentanten.
Husk, at melde tilbage om broalternativ og finansiering, inden den 25. november 2018.
Bestyrelsen holder møde den 29 november hvor bemærkninger og resultat opsummeres.

Ekstraordinær generalforsamling
Den endelige brovalg og finansiering vil ske ved en ekstraordinær generalforsamling, den:
8. januar 2019 kl. 18.00. Rungsted skole.
Det sikrer, at broen er klar til foråret 2019.
Kommentarer og bemærkninger til høringen bliver udsendt
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De grønne områder

Der er tidligere skrevet ud om nyplantning mm. Det er blevet forsinket pga. det varme efterår men nu er
Grøn Vækst i gang med vores bestillinger. Der er plantet, ryddet og sået græs mellem hus 29-30 og nu
kommer genplantning af hækken mod strandvejen, på landsiden. Ud for hus 14 bliver hækken og hegn
mod Sømandshvileparken ordnet. Græsplænen mod vandet bliver gensået på udsatte steder.
Forhåbentlig er alt klar inden frosten sætter ind, så vi kan modtage foråret i smukke omgivelser. På
havedagen fik Mari-Ann flere henvendelser og forslag der naturligvis bliver taget op i bestyrelsen.

Velkommer til nye naboer.
Vi har fornøjelsen at byde Susan og Claus Tophøj, hus nr. 21 velkomme til Christiansgave.

Fejning af vejene
Vi tager en sidste omgang fejning af vejene, nu hvor alle bladene efterhånden er blæst af træerne. Vi
skriver ud til alle, når datoen er på plads.

Mogens alt-mulig mand

Vores faste, flittige vicevært og alt-mulig-mand Mogens, har desværre valgt at gå på fuldtidspension. Han
har arbejdet 4 timer om ugen de sidste år og har løst mange opgaver i bebyggelsen som vaskehuset er sat i
stand, garagerne repareret og fejning og orden på de grønne arealer.

Vi søger en erstatning, så kender I en frisk person, der vil arbejde 4 timer om ugen, så kontakt
bestyrelsen.
Med efterårshilsner
Bestyrelsen
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