
Kære medlem af Bro Strandgaard Grundejerforening! 

Så er foråret er på vej, og vi skal nyde Bro Strand. 
 
Vinteren har budt på store udfordringer for en række grundejere på og omkring Irisvej i form 
af vand i sommerhuset og haver samt på friarealet. Det har været en stor opgave at finde ud 
af, hvor og hvor dybt drænene ligger. Mange af dem er gamle, af forskelligt materiale og 
størrelser, ligesom der gennem årene er foretaget en del uautoriseret drænarbejde. Det er der 
nu til dels rettet op på. 
Kystsikringen har også stået for tur. Der har været mange storme med ændret vindretning, 
som har været hård ved vores kyst.  
 
Bestyrelsen har modtaget klager over generende ”vilde” katte, derfor henstiller vi til, at man 
undlader at fodre kattene. Og har man kat i sommerhuset, gør vi opmærksom på, at der jf. 
Mark- & vejfredsloven er regler for, hvordan man skal holde sin kat på egen grund. 
 
Vi beder alle om at være med til at holde vores dejlige frirum i pæn stand, sørge for at få 
stynet generende træer, klippet hækken (kan ifølge vedtægterne forlanges ned i 1,60 m), og i 
det hele taget tage ansvar og deltage i fællesskabet for at holde området ordentligt. 
 
Traditionen tro har Grundejerforeningen følgende aktiviteter, som vi håber, I vil bakke op om: 
 
Lørdag den 14. maj, kl. 10:30 

Badebroen skal sættes op og området ved petanquebanen ordnes. Kom og giv en hånd med. 
Der serveres pølser/øl og vand efter opsætningen.  
 
Lørdag den 18. juni kl. 14:30  
Generalforsamling på friareal Øst – Indkaldelse og invitation følger i rette tid. 
Efter generalforsamlingen vil der være fællesspisning med medbragt mad. Bestyrelsen starter 
grill og man medbringer selv borde, stole og drikkevarer. En rigtig god anledning til at hilse på 
sin nabo eller nye beboere. 
 

Torsdag den 23. juni kl. 21:00  
Skt. Hansbål og fælles sang på friareal Øst 

 
Lørdag den 3. september (tidspunkt senere) 

Vi hjælper hinanden med at tage badebroen ned.  
 
På gensyn til en dejlig sommer ved Bro Strand!  
Bestyrelsen 
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