Nyhedsbrev juni 2014
Åbning af svømmebassin
Aftalerne med svømmevagterne er på plads og de har fået nye røde T-shirts, fløjter og en høj stol. Vi har
fået ny, lokal leverandør, der har forbedret systemet, så det er mere driftssikkert. Desværre var der
forsinkelser på dele, der skulle bestilles fra udlandet og andre uforudsete hændelser. Den forsinkede
åbning vil måske blive kompenseret for i september, hvis vejret og teknikken er til det – sidste år blev
poolen brugt så meget i løbet af sæsonen, at filtrene sang på sidste vers på sidste dag (der var kun en dag
poolen var nede, hvilket skyldtes et lille menneskeligt uheld). Vi satser på 10. juni som åbningsdag. Spadser
en tur hen og se om der er åbent, der er et skilt i vinduet (det ved alle børnene), eller tjek hjemmesiden.

Sankt Hans
Det er snart midsommer og der er ved at blive samlet sammen til et flot bål på fodboldbanen.
Rønneholtparkens Aktivitets Gruppe – bedre kendt som RAG – vil som sædvanlig sørge for hygge med
servering og andet, så kom og vær med til at fejre de lyse sommernætter sammen med dine naboer.
YouSee TV pakker og Bland Selv
I slutningen af maj havde vi en temaaften, hvor YouSee fortalte om de muligheder, som man har med deres
nye Bland Selv produkter. De omfatter både TV pakker, bredbånd og mobiltelefoni. De to sidste produkter
blander foreningen sig ikke i, men TV pakkerne er jo vores område.
Fremgangsmåden ved skift mellem grundpakke, mellempakke og fuldpakke er, at der sendes en mail til
kontoret@roenneholtparken.dk . Kontoret kan nu direkte gå ind i YouSee’s system og foretage ændringen.
Hvis der gives besked inden den 10. i en måned, træder ændringen i kraft måneden efter. Der betales et
gebyr på 600,- kr. for skiftet. Dette gebyr og den ændrede pris for tv pakken betales og opkræves eller
refunderes over årsopgørelsen i afregningen til grundejerforeningen.
For at bytte fra mellempakke til mellempakke med Bland Selv eller fra fuldpakke til fuldpakke med Bland
Selv går man ind på YouSee’s hjemmeside. Denne ændring skal altså ikke ske over kontoret. Det samme
gælder, hvis man til grundpakken vælger at tilkøbe ekstra kanaler. Prisen for Bland Selv på samme
pakkeniveau (altså mellempakke standard og mellempakke Bland Selv) er uændret, og kanalerne kan
ændres hver måned. Man skal være opmærksom på, at man til hvert tv apparat skal have et tv kort, som
koster 100,- kr. Det bestilles hos YouSee. Betalig for tillægskanaler til grundpakken betales direkte til
YouSee. Kontoret får besked fra YouSee, om at der er sket ændringer i abonnementet.
Hvis man oplever problemer med kvaliteten af tv signalet vil det ofte skyldes, at ens antennekabel er
defekt. For at afprøve det, har kontoret tre kabler i bedste kvalitet, som man kan låne, inden man eventuelt
selv køber nyt kabel.

Tennisbanerne
Det andet emne på temaftenen var fremtiden for vore tennisbaner. Formanden fremlagde en status og gav
derefter ordet frit til en debat. Det viste sig hurtigt, at de var tydelig tilslutning til at banerne renoveres, og
bestyrelsen går nu i gang med at indhente tilbud på forskellige løsninger. Herefter er det hensigten, at vi
budgetterer med renoveringen i 2015, så banerne kan være klar til sæson 2015.
Asfaltarbejder
Mange steder på stier og veje har trærødder skubbet sig op igennem asfalten, så der er store buler. Fra
tirsdag 1. juni og den næste uges tidl man tage fat på at reparere disse skader ved at fræse asfalten op,
fjerne rødderne nedenunder og asfaltere på ny. Det giver desværre en del gener for færdslen, men det er
forholdsvis hurtigt overstået.

