Nyhedsbrev april 2021.
Nyt fra bestyrelsesmødet
Her blev regnskabet for 1. kvartal gennemgået. Det gav ikke anledning til kommentarer.
Generalforsamlingen planlægges nu til afholdelse 21. september, og det er fortsat under forudsætning af at
det vil være tilladt at forsamles på det tidspunkt
Møde med legepladsrepræsentanter
Bestyrelsen indkalder til møde med legepladsrepræsentanterne den 11. maj, så hvis I har ønsker eller
synspunkter, så sørg for at få afleveret dem inden da. Og så skal der lyde en stor opfordring til at hjælpe med
på legepladsdagene. Hvis man har børn, der bruger pladsen er det en naturlig forpligtelse, men også andre
bør give en hånd med. Det er godt for naboskabet, men det er også godt for værdien af huset, da de gode
legepladser er et vigtigt argument for købere af husene. Hvis du er i tvivl om, hvem der er repræsentant på
din plads, kan du se oversigten her Legepladsrepræsentanter
Intromøde for nye ejere
Traditionen tro holder Jens Clod Præstholm og forretningsføreren møde for nye grundeejere, hvor vi
fortæller om muligheder, rettigheder og pligter i Rønneholtparken. Mødet finder sted 1. juni. Vi sender
invitation direkte til de nye.
Fornyelse i Pinievangen
I løbet af et par uger i april er beplantningen ved parkeringspladsen Pinievangen Øst blevet fornyet. Der er
plantet røde og hvide potentiller, og for at kunne vande dem fremover er der lagt drænrør ned. Der er også
lagt nye fliser tilpasset indgangene til hvert hus. Her har den nye gravemaskine var en uundværlig hjælp.
Nedenfor er et par billeder fra arbejdet og af det færdige resultat.

Nærbokse i Pinievangen
Nærboksene i Pinievangen er flyttet fra området ved legepladsen i Pinievangen Øst til parkeringsområdet
ved Pinievangen Vest, hvor vi plejer at have haveaffald. Her er et par billeder fra den nye placering:

El-biler – resultat af undersøgelse
Vores undersøgelse blandt medlemmerne af overvejelserne om at anskaffe en form for el-bil gav følgende
resultat:
Antal besvarelser:
250
Ingen planer om at anskaffe el-bil eller plug-in hybrid:
140
Planer om at anskaffe el-bil
50
Planer om at anskaffe plug-in hybrid
60
Bestyrelsen er i øjeblikket i indledende forhandlinger med 4 netværksleverandører, og vi forventer at kunne
fremlægge en rapport herom på generalforsamlingen.
Svømmebassinerne
Svømmebassinerne vil blive åbnet 1. juni. Der er også i år begrænsninger på, hvor mange der må være på
området og antal badende i bassinerne. Derfor vil vi også i denne sæson benytte armbånd til at styre antal
gæster og der vil kun være adgang for beboere i Rønneholtparken – dog med en gæst. Dette vil som sidste
år blive kontrolleret ved, at man skal vise sygesikringsbevis ved indgange.
Vi har fortsat brug for teknikere, der vil være med til at passe anlæggets filtre og styresystemer. Hvis der er
nogen, der vil være med til det, så kontakt kontoret og hør nærmere.

Træningsudstyr til Område Vest
Som det blev besluttet sidste år vil der blive opstillet et træningsudstyr ved ”Skøjtebanen” på Område Vest.
Der er tale om en såkaldt Multiflex Max, der ser sådan ud:

Der bliver lagt gummefliser under udstyret, og vi er gået i gang med denne del af arbejdet, der omfatter et
areal på 72 kvm. Vi vil orientere om fremskridtet og sammen med gymnastikgruppen i RAG invitere til åbning,
når det bliver færdigt, og man igen må samles.
Neden for er der et par billeder fra pladsen, hvor vi igen har glæde af vores nye gravemaskine:

