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Forsidebilledet. 
Fra vores dejlige Jubilæumsfest var der mange gode 
motiver at vælge imellem og vi har valgt Bent og Lise 
der stolte står ved vores egen Lises Sø, som blev 

afsløret til den flotte festdag. 
 
Kalenderen. 
Mosedag: lørdag den 15. juni kl. 10  
Sankt Hans fest: søndag den 23. juni kl. 19 
Mosedag og sommerfest lørdag den 31/8 

Generalforsamling tirsdag den 26. nov. kl. 18.30 
 

Skov– og naturstyrelsen 
Vi har fået følgende svar på vores forespørgsel vedr. 
det fældede areal mellem Ejnars sti og 
Grundejerforeningens område: ”Vi har planer om at 

plante eg i tilknytning til den eksisterende egekultur 
(hegningen) kommende efterår. Det er håndplantning, og der 
bliver ryddet noget hugstaffald.” 

 
Pleje af mosen 
Vi har indgået en aftale med Care4Nature om 
rydning af fyrretræer i den østlige mose. Arbejdet 
kommer til at foregå i august måned. 

 
Jubilæumsfesten: 
Jubilæumsfesten blev en stor succes. Mange tak til 
jubilæumsudvalget for det flotte arrangement. Se 
billeder fra dagen på vores hjemmeside. 
Vi har modtaget denne mail fra Leif og Svava (14): 

”Tusinde TAK for en hyggelig Brunch – sikke fint det var 
arrangeret og sikke mange mennesker der kom. 

3 

 

En fantastisk god ide med gåturen rundt i mosen. Vi nød, at 
kunne få et kig ind i jeres huse – både for at blive inspireret af 
de forskellige indretninger men ikke mindst, at møde nogen 
af jer på denne personlige måde. 
Til slut, vil vi også sige tusinde tak for dejlig mad og en super 
god og hyggelig fest, sammen med jer alle sammen.” 

 
Analyse af varmetab 
Bestyrelsens forslag om at få udarbejdet en analyse 
af varmetabet blev godkendt på den ekstraordinære 
generalforsamling den 21. maj. Analysens resultater 

vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling. 
 
Pentanque 
Så er vi atter klar til årets petanque turnering. Bent 
vil også i år sørge for at det afvikles på bedste vis. Se 
vedlagte indlæg. Vi glæder os til at se rigtig mange i 

årets store turnering. 
 
Mosedag lørdag 15/6 
Oprydningsdagene er omdøbt til Mosedage og tjener 
flere formål. Vi plejer og vedligeholder vores arealer, 
vi styrker de sociale relationer. En god lejlighed til at 

lære sine ”naboer” bedre at kende, og få diskuteret hvordan 
vi bedst kan leve i fred og fordragelighed og tage nødvendigt 
hensyn til hinanden. Hertil kommer at det er rigtig hyggeligt, 
så mød bare op. Der er opgaver for alle—lette som svære. 

 
Sommeren på vej 
Vi ønser alle en dejlig og så glæder vi os til at se 
mange aktive på Mosedagen så vi sammen kan byde 
sommeren velkommen. 


