Kære alle.
Allerførst vil jeg takke for valget som formand for Færgebakkernes grundejerforening og
vandværk. Det var dejligt at se så mange! Det er vigtigt, når vi skal tale om vores fælles
grønne plet, og de fremtidsmuligheder, som der er. Der er ingenting i verden, som er statisk,
og alle ting forandres over tid.
Vi har fået mange nye medlemmer – og velkommen til alle jer, og alle de nye ideer, som I
måtte komme frem med. Jeg er allerede blevet kontaktet om muligheden for at lave en
”badebro” ved fællesarealet, - at få lagt lidt sand på ved samme lejlighed. Om at få gjort
Plantagen(vores lille skov) sikker at gå i, - om at holde sommerfest( det var før
Coronakrisen) og legemuligheder for børn, og om man kan låne trailer eller flismaskine.
I den forbindelse kan jeg nævne, at Holbæk kommune Frivillighedspulje netop har bevilget
20.000 kr til etablering af en grejbank med værktøj og redskaber, som man kan låne til at
neddele haveaffald i egen have, eller på fælles arbejdsdage, hvor man bor eller arbejder. Det
er meningen at alle på Orø skal kunne låne udstyret.Det vil vi høre mere om.
Bestyrelsen tænker også på problemerne med vejene, og ser på andre sommerhusområder og
deres løsninger. Der er problemer med de bump, som er sat op og problemer med de bump,
som mangler at blive sat op.Vi er klar over, at man bør klimasikre vores område, dvs sørge
for, at regnvand kan komme væk. Det vil blæse mere og regne mere i fremtiden, - så
problemet med gamle, høje træer rykker nærmere. Ud over alt det, er der vores udskydelse af
den service med at afhente grene og kvas. Vi må – som jeg allerede skrev i sensommeren
sidste år, lige se bort fra den udgift i år. Så – nej, vi har ikke afskaffet ordningen, men
udskudt den. Vi er klar over, at det er forbundet med lidt besvær, når man skal kontakte fors,
og få dem til at afhente storskrald, som de gør gratis. Dette sker i uge 16, så senest d. 8 april i
uge 15, skal man melde til. Gå på nettet og søg:fors. Husk, at vores genbrugsplads på
Nørrestængevej har åbent hele døgnet for haveaffald.
Vi forventer – i disse Coronatider – at kunne afholde vores ordinære generalforsamling i
juni. Vi skal nok melde datoen ud, når vi ser, hvordan Danmark får lov til at forsamles igen.
Imens skal I passe godt på hinanden.
Venlig forårshilsen Helle Rasmussen 21409154

