Rude den 23. maj 2020

Kære medlemmer af Rude Strand Grundejerforening

Selvom vi befinder os i en coronatid, er bestyrelsen for Rude Strand Grundejerforening optimistiske i forhold til den kommende tid, hvilket betyder, at der er en række
datoer, vi gerne vil gøre jer opmærksomme på.
Sankt Hans
Vi afholder Sankt Hans på stranden ved Rude Strand Højskole. Der vil være bål og
båltale, men ellers ikke andre underholdningsindslag.
Vi må forvente, at aftenen skal holdes med afstand og med et forsamlingspåbud på
mellem 30-50 personer. Bestyrelsen laver markeringer på plænen/stranden i forhold
til forsamlingspåbuddet på dette tidspunkt, som vi håber, deltagerne ved Sankt Hans
arrangementet vil hjælpe med at håndhæve.
Vi tager kontakt til politiet, når tiden nærmer sig, så vi er sikre på ikke at overtræde
reglerne på det pågældende tidspunkt.
Indsamling af brændbart bålmateriale/grenmateriale sker den 17. juni fra kl. 15.
Kontakt Thorvald på mobil: 2095 4825, hvis du har noget til bålet.
Foreningens generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes lørdag den 18. juli kl. 10.00 på Rude Strand Højskole.
Vi håber, vi må være flere end 50 personer i pyramiden, men opfordrer til, at der kun
deltager én person fra hver husstand. Der er ifølge vedtægterne også mulighed for at
give skriftlig fuldmagt til en anden sommerhusejer.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest den 1. juni 2020. Forslag sendes til: rudestrandgrundejerforening@gmail.com
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Hjemmeside
Som I måske har bemærket, fungerer foreningens gamle hjemmeside ikke optimalt.
Vi er ved at få lavet en ny hjemmeside, som bliver lettere at tilgå. Vi håber at kunne
præsentere den nye hjemmeside på generalforsamlingen i juli.
Informationer fra bestyrelsen kan også læses i info-skabet ved miljøstationen og på
foreningens facebookside. Facebooksiden hedder: rude strand grundejerforening.
Vi håber at kunne gennemføre ovenstående under de nævnte betingelser, men er jo
underlagt de forhold folketinget og sundhedsstyrelsen fremlægger, derfor KAN der
komme ændringer. Dette vil vi selvfølgelig orientere om, når de forskellige arrangementer nærmer sig.
Venlig hilsen
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