Bilag til punkt 5a på generalforsamlingen 2016
5a-1:
Påskeliljer langs vejene
Undertegnede foreslår at vi på kørevejene Enebærvej, Cypresvej og Gæslingevej lægger et passende antal
påskeliljeløg, til at byde foråret velkommen. Grundejerforeningen financierer det med, f.eks. 3000,- kr.
årligt, til projektet er færdigt.
Med venlig hilsen John Hansen, Slåenvej 4
5a-2:

Hastighedsskilte, 20 km/t ved indkørsel til området.
Der køres meget stærkt i området, til stor gene for alle der går på vejene Det støver om sommeren
og er farligt for de gående både sommer og vinter.
At der allerede findes skilte med ”Vis hensyn langsom kørsel” virker ikke. For nogle er 50 km/t
langsom kørsel.
5a-3:

Hunde i snor og saml op efter din hund skilte
Mange hundeejere mener at det er helt legalt at lade deres hunde gå løse i vort område.
Når man beder dem om at tage deres hund i snor får man ofte et beskidt svar. Det vil derfor være
en god ide hvis vi fik opsat ”hund i snor” skilte ved vejene ind til området. Både fra Hornbæk vejen
men også på indfaldsvejene fra naboområdet, hvor mange af hundeejerne kommer fra. Personligt
ser vi ofte at hundeejerne fra de andre områder slipper deres hunde løs når de kommer til
Kvædevej, så mener de åbenbart at de er kommet til ”hunde skov” og at det er helt legalt at lade
deres hunde løbe rundt på vores grund.
Mange samler heller ikke op efter deres hund, det syntes de åbenbart vi andre er bedre til. Vi vil
derfor gerne have sådanne skilte op. Det er lidt lettere at komme efter folk når der er skiltet.
5a -4:
Rensning af åen.
Mange siger at åen ikke må renses, men hvis vi ikke får renset noget af alt det slam som har lagt
sig på bunden i løbet at mange år op og fjerner træstammer og grene, ender det med at åen igen
bliver tørlagt til sommer. I forhold til sluseniveauet er der for meget slam på bunden af åen.
Vandet render ikke fra søen til åen pga. det høje bundniveau i åen. Gurre å har med årene fået et
højere bundniveau det er derfor den kan tørre helt ud om sommeren. Vi vil derfor gene have
undersøgt om åen kan blive renset.
5a -5:

Afholdelse af generalforsamlingen
Vi er nogle der finder det lidt trist at generalforsamlingen altid holdes på en søndag. Vor forslag vil
være, at vi hvert andet år, når vi også holder fest bagefter, afholder det om lørdagen.

Punkterne 5a -2, 5a -3, 5a-4 og 5a-5 er fremsendt af:
Med venlig hilsen Jess og Maiken Møller Stemmerik, Kvædevej 3

