RINDBY STRAND GRUNDEJERFORENING
Nyhedsmail Corona – april 2020

Sammen passer vi på Fanø

AFLYSNINGER P.G.A. CORONA KRISEN
Efter et par dejlige forårsdage og med en lang påskeferie er mange af jer sikkert i sommerhus på Fanø. Og
efterlever selvfølgelig de meget fornuftige anvisninger fra vores sundhedsmyndigheder om afstand,
håndvask, forsamling mv. Corona krisen berører os alle på mange måder.
Nogle af dem vil være vores Sct. Hans bål og generalforsamlingen d. anden søndag i juli.
Statsminister Mette Frederiksen meldte på pressemødet mandag aften ud om en gradvis åbning af
Danmark. I den forbindelse blev forbuddet mod de store forsamlinger fastholdt til og med august.
Det betyder, at vi ikke kan afholde Sct. Hans bål i år. Her plejer der at komme godt tusind mennesker.
Det er ærgerligt - men også fuldt forståeligt, når man tager smitte risikoen i betragtning.
Samtidig blev reglen om max. 10 personer samlet på ét sted forlænget frem til d. 10. maj. Om den bliver
yderligere forlænget, er ikke til at vide. Vi er i bestyrelsen af den opfattelse, at det - forlængelse eller ej ikke vil være forsvarligt at afholde vores generalforsamling d. 12. juli med lige knap 100 personer, hvoraf
langt de fleste af os er i risikogruppen. Og på et sted, hvor der ikke kan holdes forsvarlig afstand.
Tidspunktet for generalforsamlingen er vedtægtsbestemt, men det fremgår også af vedtægterne, at
foreningens formål er at varetage fælles grundejerinteresser og medvirke til, at love og vedtægter
overholdes. Vi mener i bestyrelsen, at der her er tale om en force majeure situation, hvor hensynet til
medlemmernes (og andres) sundhed skal veje tungere end bestemmelsen om tidspunkt for
generalforsamling.
Generalforsamlingen d. 12. juli udsættes derfor til den sidste søndag i efterårsferien, nemlig
Søndag d. 18. oktober 2020 kl. 10.00 på Cafe Axel på Rødgaard Camping.
Dagsorden udsendes senere.
De 3 medlemmer af bestyrelsen, som er på valg i år, fortsætter til den senere generalforsamling.
Vi håber på forståelse for aflysningerne.
Fortsat god påske
Hans Kjær
Formand

