Side 2:3
Blandt punl<terne var en generel hastighedsbegraensning pa 30 km/t i alle side
sommerhusomrader i kommunen - et sp0rgsmal onn sikkerhed, men ogsa et vigtigt
signal at sende til vores gaester. Der var bred opbakning fra deltagerne.
Vi kigger i den forbindelse igen pa, om vi kan etablere hastighedsdaempende
foranstaltninger i omradet.
Et andet spaendende punkt var handicappedes adgang til stranden - ikke bare til
diget!
Vi haber at kunne etablere et pilotprojekt i Bredfjed. » '
Det vil naturligvis ogsa vaere til gavn for klapvogne, barnevogne m.m.m.
Og sa blev de store vandmaengder naturligvis ogsa ber0rt!

Vores smertensbarn - hjemmesiden - har alt for laenge staet belt stille.
Det er der mange grunde til, men hvis vi ikke magter at fa den opdateret og udviklet"^
l0bende, kan vi desvaerre blive n0dt til at lukke den!
Vi er lige sa flove, nar det kommer til muligheden for kommunikation med
'
medlemmer via mail. Vi er med skam at melde ikke naet videre!
I ma vaebne jer med talmod - eller maske sidder der et medlem et sted derude, som
kan hjaeipe OS?
,
^ n

Til gengaeld kan vi glaede os over, at det Bla Flag igen vajer over Bredfjed Strand!
Vores 25 ars jubilaeum sidste ar blev pa det skammeligste aflyst, og der stod vi med
al festivitasen og ikke noget at bruge den til.
Men nu er det tilbage, og vil g0re vores for at beholde det, selvom vi jo godt ved, at J
det ikke er alle forhold, vi har indflydelse pa.
.
Vi glaeder os over, at sa mange benytter vores faelles arealer til hyggelige aftenture ^
og meget andet. Vi vil gerne til stadighed udvikle og forbedre vores faelles faciliteter.'
Vi etablerer en boldbane pa engen ved Myggefjed, men der er sikkert mange andre I
gode ideer, som vi meget gerne vil h0re om, og efter bedste evne realisere.
I det hele taget h0rer vi rigtig gerne fra jer om stort og smat, bade positivt og
negativt - heist positivt!
Siden sidste generalforsamling har vi vanen tro afviklet et antal arrangementer, som ,
alle har haft en tilfredsstillende tilslutning - nogle mere end andre, naturligvis.
Vi pr0vede endnu engang med et loppemarked - denne gang med noget bedre
*
tilslutning, som g0r, at vi fastholder traditionen og bliver bedre til at annoncere det.

