Kære alle grundejere
Ja, det er jo et noget specielt forår og nok også sommer i Horne.
Derfor kommer denne skrivelse om arrangementer, som vi plejer at have her i forår og sommertid.
I vil løbende blive orienteret efterhånden, som vi finder ud af, hvad vi kan tillade os og de praktiske
muligheder for det.
Først: BROOPSÆTNING: Vi plejer at sætte broer op den sidste lørdag i april, dvs. d.25. april Det
gør vi IKKE! Vi arbejder lige nu på, at en LILLE gruppe frivillige sætter broer op, når det kan lade
sig gøre. Bestyrelsen sørger for, om muligt at finde denne lille gruppe. Vi håber, at alle broer
kommer op. Broerne i år er beregnet til at gå ned i og op af vandet, og her gælder: Hold afstand.
Vi håber, at ALLE KAN RESPEKTERE DETTE.
SKT. HANS AFTEN: Vi regner med, at den aflyses. LÆG IKKE NOGET PÅ PLADSEN.
DET AFSKAFFEDE VI SIDSTE ÅR: DET ER UDELUKKENDE VIGGO, DER SØRGER FOR
BÅL, HVIS DET BLIVER.
GENERALFOSAMLING PÅ "SKOVLYST": Vi regner ikke med at kunne holde
Generalforsamling d. 3. juli i år: Udendørs generalforsamling dur nok heller ikke, så vi må nok
udskyde den, til vi igen forhåbentligt kommer ind i mere normale tilstande. Det bliver så
måske først efter den egentlige sommerhussæson.
AKTIVITETSUDVALG: Sidste år hyggede vi os meget med de arrangementer, som
Aktivitetsudvalget stod for. Vi må se, om der kan blive mulighed for arrangementer, men det er nok
også desværre meget begrænset. Aktivitetsudvalget finder ud af, hvad der event. kan gøres.

Vi ønsker alle grundejere en god sæson på nogle nye præmisser.
Pas godt på Jer selv og på hinanden i Sommerlandet.

Når vi nærmer os de forskellige aktiviteter, får I nærmere besked.
Se event. også Opslagstavlen til vores indkørsel til området på LYØVEJ, samt hjemmeside og
Facebook-gruppe.

På bestyrelsens vegne
Else Reffstrup

