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Nyhedsbrev december 2022 
Så er det sidste måned i året 2022 og hermed en opsummering af året, der er gået. 
Grundejerforeningen startede året med en stor omlægning af vores kabelnet coax til 
fibernet, det var bare nødvendig ellers havde vi i foreningen stået med store udgifter 
til reparationer af det det ældre Tvkabel, som, der kun var os grundejere til, at dække 
ved at hæve kontingentet betydeligt. Det blev lidt af en prøve på tålmodighed for 
alle også i bestyrelsen, men efter godt et år er fibernet rullet ud og der er frit valg af 
udbyder, samtidig er vi fremtidssikret, de næste mange år. 

Generalforsamling blev afholdt sidst i maj, denne gang på Arrild Friskole uden 
corona restriktioner og forløb i god ro og orden. Svegge Mathisen udtrådte af 
bestyrelse idet han ikke havde sommerhus mere i Feriebyen ind trådte Allan Olsen 
fra Østmarken, som stod som 1. suppleant. 

I maj blev etableret blomstermark ved starten af Østmarken/Stamvejen, der kom 
ikke, så mange blomster, men det gør der næste forår, siger Lene. 

De gamle bænke, ved Posthus, Østmarken og Vestskoven er blevet udskiftet med 
tilskud fra Tønder Kommune, der bliver til foråret bestilt et bord/bænke mere til 
pladsen ved blomstermarken. 

Efter henvendelse fra bestyrelsen til Tønder kommune om en præcisering af, hvilke 
opgaver de har og hvilke, der er Grundejerforeningens fik vi dette sat på papir, så 
kommende bestyrelser har overblik over opgaver, der hører til Foreningen. Vi skal så 
lige have en besigtigelse i det nye år af området, der er skilte som skal flyttes for 
bedre oversigt ved Midtparken/Stamvejen, skilt ved enden af Østmarken, som 
mangler jordforbindelse og gjort noget ved pladser ved affalds stationer, så der ikke 
er huller fyldt med vand. Men det går jo ikke så stærkt i Kommunen, så der er det 
også med at have tålmodighed. 

De resterende sommerhusgrunde, der mangler, at blive solgt er sat ned i pris, samt 
opsat plancher ved indfaldsvej til Feriebyen om beliggenhed. Vi kan så håbe på lidt 
salg af disse, men det er nok ikke i disse tider de er eftertragtet.  

Nogle grundejere tog i begyndelsen af året initiativ til at etablere en outdoor fitnes, 
som nu er klar til indvielse, vi ser frem til denne. 
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Vi har så alle oplevet et sne dække her sidst på året, som efterhånden hører til 
sjældenheder her i vores dejlige DK. Det gav lidt udfordringer, da der tilbage i tiden 
ikke er blevet aftalt noget snerydning. Det bliver der lavet i det nye år muligvis med 
Thomas, så der hurtigt kan sættes noget maskineri i gang.  

På anmodning fra en grundejer og sammen med denne bliver der i det nye år sat et 
hyldestativ op i Posthuset, så der kan byttes div. mindre ting som bøger, cd osv  

Den nye bestyrelse, der blev efter GF i maj fungerer godt sammen og vi tager gerne 
imod nye ideer store som små nogle kan iværksættes andre ikke. 

Hermed ønskes alle et godt Nytår! 
 

 

 

 

 

 


