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Silkeborg den 21. marts 2021 

 

 

 

Nyhedsbrev for Rude Strand Grundejerforening 

 

 

Kære medlemmer af Rude Strand Grundejerforening 
 

Årets første nyhedsbrev fra RSG´s bestyrelse er landet. Foråret banker på, og påsken er lige om hjørnet. Det 
betyder, at der igen kommer liv i vores sommerhusområde ved Rude Strand.  
 

For godt et år siden udsendte bestyrelsen det første nyhedsbrev til foreningens medlemmer, fordi Corona 
gav begrænsninger i forhold til bestyrelsens arbejde, som vi synes I skulle orienteres omkring. Her et år ef-
ter må vi konstatere, at Corona stadig begrænser os i mange ting, men glæden ved at være ved stranden, 
tage havemøblerne frem, tilplante krukkerne og forbedre sommerhusene, kan Corona ikke sætte en stop-
per for og derfor ønsker RSG’s bestyrelse alle en rigtig god sæson, hvor vi skal huske at vise hensyn til hin-
anden. 
 

Vejbidrag og foreningskontingent 
Betaling herfor er senest den 30. april 2021. Opkrævning er tidligere udsendt. Husk at give besked til besty-
relsen, hvis I har solgt sommerhuset, så de nye ejere kan få tilsendt opkrævningen. Skriv også, hvis I ændrer 
ejerforhold, og en anden skal have fremsendt opkrævningen, eller hvis I ændrer mailadresse. 
 
Kommunikation 

Fremadrettet vil korrespondancen mellem bestyrelsen og medlemmerne i RSG foregå via mail, da porto på 
breve både til ind- og udland er steget markant og dermed en øget udgift for foreningen. Derfor er det vig-
tigt, at bestyrelsen har en mailadresse til alle medlemmer.  
Vi er klar over, at enkelte medlemmer ikke har en mail, og de vil fortsat få tilsendt opkrævninger med brev. 
 

Skt. Hans onsdag den 23. juni 2021 

I samarbejde med Rude Strand Højskole planlægger vi at afholde Skt. Hans på stranden neden for højsko-
len. Højskolens kor vil synge et par sange, og båltalen holdes ved forstander på Højskolen Carsten Holvad.  
Bålet tændes kl. 21.00. 
Indsamling af bålmateriale til Skt. Hansbålet sker torsdag den 17. juni fra kl. 15.00. Har du kvas og grene, 
dog ikke hækafklip, der skal afhentes, så kontakt Thorvald på tlf. 20 95 48 25 senest mandag den 14. juni.  
 
Årets Generalforsamling 

Rude Strand Grundejerforenings generalforsamling afholdes lørdag den 17. juli kl. 10.00 på Rude Strand 
Højskole. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsens mail senest torsdag den 
1. juni 2021. Foreningens mail er: rudestrandgrundejerforening@gmail.com 
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Syn af veje 

Den 17. marts har bestyrelsen gennemgået alle foreningens veje med henblik på vedligehold. Vejene bærer 

præg af den hårde frost, vi har haft gennem vinteren, så i flere veje er der ret store huller. Vedligeholdel-

sesarbejdet foretages i det tidlige forår. 

 

Dialog med Odder kommune 

Det er næsten en parodi, at vi igen skal skrive, at dialogen med Odder kommune ikke går som ønsket, og 

derfor er der stadig ingen afklaring på forholdene omkring de ejerløse både på stranden. Corona har bety-

det, at Odder kommune har aflyst 3 planlagte møder, vi skulle have haft, og da vi til sidst sendte vores 

spørgsmål til kommunen, fik vi en række svar, som ikke kan bruges til noget. Bestyrelsen er nu gået højere i 

hierarkiet i Odder kommune i håb om snarest at få afklaret vores spørgsmål.  

 

Sæt allerede nu kryds 

Da der er tradition for, at der hvert 5. år afholdes fest i Rude Strand Grundejerforening, har bestyrelsen al-

lerede nu booket Rude Strand Højskole til næste års fest. 

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen lørdag 16. juli 2022, hvor der både vil afholdes generalforsamling 

og RSG-fest. Der kommer selvfølgelig mange flere informationer om begge arrangementer senere, men sæt 

allerede nu kryds i kalenderen. 

 

Som I kan læse, planlægger bestyrelsen den kommende tid, som om forsamlingspåbuddet forhøjes, så vi 

kan samles til arrangementer igen til sommer. Ingen ved, hvad Coronafremtiden bringer, men sker der æn-

dringer, bliver I selvfølgelig orienteret. 

 

Til sidst vil Bestyrelsen ønske alle en rigtig god sæson og en rigtig god påske 

De bedste hilsner 

 

Bestyrelsen for Rude Strand Grundejerforening 

 


