Arbejdsdag i Klegod - lørdag den 19. maj
Som tidligere adviseret afholdes der arbejdsdag i Klegod lørdag den 19. maj.
Vi vil gerne mobilisere alle gode kræfter blandt grundejerne, så vi i fællesskab kan
gøre en koncentreret indsats for at holde vore fælles områder ved lige.
Hvem kan deltage?
Alle er velkomne og alle kan være med og bidrage – både yngre med mange kræfter
og de lidt ældre med knap så mange kræfter.
Tilmelding:
Af hensyn til en endelig planlægningen af arbejdsdagen, beder vi om tilmelding til:
Thue Amstrup-Jørgensen tajconsult@mail.dk, mobil 23 73 47 60
Hjælp til den enkelte grundejer:
Har du brug for hjælp til ”et lille beskæringsprojekt” på din grund, er du velkommen til
at nævne det i forbindelse med din tilmelding. Måske kan det klares på
arbejdsdagen.
Containere til ”have”-affald:
Der vil blive stationeret 3 affaldscontainere i forbindelse med arbejdsdagen:
 Ved Klitsvinget 16
 Transformator huset
 Parkeringspladsen ved det nordvestlige hjørne af friarealet (Fladsbjergvej 30)
Vi opfordrer til at alle får ryddet udgået bevoksning/affaldsdynger m.m. så vi ikke har
brandfælder i området.
Program for arbejdsdagen:
09:00

Mødetidspunkt ved transformator huset (over for købmanden)
Vi starter med en kop ”stå” kaffe med en morgen basse
Briefing og fordeling af opgaverne
Arbejdsholdene går i gang

12:00

Frokost pause v/transformator huset
Der bydes på Pizza
Status på hvor langt vi er kommet.
Arbejdet kan evt. fortsætte.
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Arbejdsopgaver for Grundejerforenings medlemmer:
1. Indsamling af tom plastikemballage m.v. i klitarealerne
2. Rengøring/klargøring af petanque banen
3. Rengøring p-pladsen ved petanque banen og p-plads modsat petanquebanen
4. Sti mellem 220 og 216
5. Beskæring af bevoksning ved Havklitvej
6. Halmruller fordeles ved nedgange til havet
Arbejdsopgaver der vil blive løst ved ekstern assistance:
7. Renovering af p-plads ved VGT
8. Renovering af p-plads modsat petanque-banen
9. Mere grus på stierne i klitterne helt frem til klit foden ved nedgang 73, 74 75
og 76
Vi ser frem til en hyggelig arbejdsdag, hvor vi også i fællesskab får løst nogle
opgaver.
Husk tilmeldingen.
Vel mødt!
Venlig hilsen,
Klegod Grundejerforening
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