Nyhedsbrev maj 2021.
Nyt fra bestyrelsesmødet
Generalforsamlingen planlægges forsat til afholdelse 21. september.
Møde med legepladsrepræsentanter
Møde med legepladsrepræsentanterne den 11. maj forløb godt, og der er allerede flere
vedligeholdelsesaktiviteter planlagt. Og så skal der igen lyde en stor opfordring til at hjælpe med på
legepladsdagene. Meld dig til jeres lokale legepladsrepræsentant. I finder oversigten over dem her
Legepladsrepræsentanter
Græsslåning
Maj har ikke været vådere siden 1880erne, og det kan vi se på græsset, der gror som bare ………
På område Vest slår vi det grove græs to gange om året. Første gang lige når væksten er gået i gang og
anden gang sidst på sæsonen. På den måde kan de mange vilde planter i området vokse med mange
varierende sorter og de får fred til at blomstre til glæde for bier og mennesker. Hvis ikke det blev slået, ville
det efterhånden blive domineret af nogle få arter. Det er af samme grund, at man i mange naturområder
har dyr til at afgræsse området.

Svømmebassinerne
Svømmebassinerne bliver åbnet 1. juni. Der må også i år være 50 personer på området og begrænsning i
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 tilbudt Klub Rønnen, at børnene kan benytte poolen mandag til fredag fra kl. 13.00 til 14.30, og klubben
undersøger, om det vil være en mulighed. Klubben sørger selv for medarbejdere til overvågning. Med denne
ordning regner vi med, at der bliver færre besøgende i den ordinære åbningstid.

Træningsudstyr til Område Vest
Der er blevet lagt gummefliser ud, men selve træningsudstyret er blevet (corona)forsinket, og vi kan ikke få
en melding på, hvornår vi kan forvente at modtage det. Leverandøren har som et plaster på såret tilbudt at
levere et enkeltstående træningsudstyr uden beregning, og det tager vi selvfølgelig imod. Neden for er der
et par billeder fra arbejdet med at lægge underlaget:

Kælkebakken
Placeringen af træningsudstyret har givet anledning til en del kommentarer, da det ligger i vejen for en del
af kælkebakken på nordsiden af volden. Derfor vil vi rydde beplantningen på en del af volden ved siden af
den nuværende kælkebakke, så man kan kælke der fremover. Neden for et par billeder af det område, som
vi regner med at benytte.

