Nyhedsbrev maj 2022.
Fra bestyrelsesmødet
Lige som alle andre mærker vi i foreningen også virkningen af de stigende elpriser. På trods af et forhøjet
budget må vi alligevel regne med en overskridelse på op mod 75.000 kr. Til gengæld kan vi glæde os over,
at vi fik sikret vores varmepris for hele året i så god tid, at vi kan fastholde den budgetterede pris på 910 kr.
per MWh. Der kan dog komme små udsving, som skyldes mere eller mindre forbrug end budgetteret, men
det bliver indenfor få kroner.
Haveaffald
Vi har i nogle måneder haft en forsøgsordning med permanentet pladser til haveaffald. Det har vist sig, at
det skaber så mange gener, at vi nu går tilbage til ordningen, hvor pladserne etableres om fredagen i lige
uger og tømmes og nedlægges den efterfølgende mandag-tirsdag. Se gerne om betingelser på vores
hjemmeside her Haveaffald (roenneholtparken.dk)
Der fremkom på generalforsamlingen et forslag om, at der skulle etableres fast opsamlingspladser for
haveaffald forskellige steder på de grønne områder. Hverken administrationen eller bestyrelsen mener sig i
stand til at udpege egnede områder, men hvis der er medlemmer, som vil komme med forslag til sådanne
placeringer, må de gerne aflevere dem til kontoret. Husk at de skal kunne tømmes med lastvogn med kran.
Så er det badesæson
1. juni er svømmebassinet blevet åbnet, og de første morgensvømmere har allerede fundet vej til det.
Efter appellen i seneste nyhedsbrev, om at vi behøvede svømmevagter, er vi nu fuldt bemandet. Vi har haft
samlet instruktion og bassinprøve for hele gruppen, og vi glæder os til en god badesæson.
Husk at vi fortsat beder om legitimation i form af sygesikringsbevis, når man skal have adgang til pool. Der
er kun adgang for medlemmer af grundejerforeningen, men man må gerne have en gæst med. Børnene i
Klub Rønnen kan også benytte bassinet, når det er åbent i klubbens åbningstid om eftermiddagen.
Der er ingen Corona restriktioner, men de almindelige baderegler gælder naturligvis fortsat. Dem kan du
læse her Svømmebassin (roenneholtparken.dk)
Ladestationer – en status
De mange tekniske og administrative opgaver, der opstår i forbindelse med etablering af ladestandere til elbiler, er ved at blive løst. Som det ser ud nu, regner vi med at kunne åbne for anlæggene til oktober.
Meget tyder på, at vi kan udgå at grave alt for meget i de asfalterede områder, da man forhåbentlig kan
skyde kablerne under asfalten. Men der skal bl.a. etableres en ny strømforsyning, og det er med til at
trække tiden. Græs-øerne ved indkørslen til parkeringsområderne bliver fjernet og der bliver asfalteret, så
man på den måde får (næsten) to parkeringspladser mere til rådighed.
Asfaltering af stier
Som meddelt på generalforsamling er det planen at asfaltere alle vore stier, men vi venter med dette
projekt, til vi har set, hvor meget der skal graves i stierne i forbindelse med ladestanderne. Der skal jo også
indlægges fibernet, og også der vil vi gerne være sikre på, at det ikke ødelægger den nye asfalt.
Giv en hånd med
Vi har fået mange nye bede, som er blevet tilplantet i løbet af vinteren. For at planterne kan komme bedst
muligt i gang, er det vigtigt, at de ikke bliver kvalt i ukrudt. Med to ansatte er det meget begrænset, hvad vi

kan nå, og derfor vil det være en god idé, hvis man i de blokke, hvor der er plantet nyt, kunne blive enige
om at vedligeholde bedene. Hvis man er nogle stykker tager det ikke ret lang tid, og det ser så pænt ud
bagefter. Husk også gerne at feje i kantstenen, når I er færdige med arbejdet.
Yoga i Fælleshuset
Så har vi et nyt tilbud om Yoga træning:
Hver torsdag kl. 20 er der en times yoga i fælleshuset!
Timen kommer til at variere hver uge med forskelligt fokus/tema, og yogatimen bliver blandet med lidt
forskellige vejrtræknings-øvelser og guidet meditation.
Torsdag d. 9 starter vi med Hatha for hele kroppen. Det bliver tilrettelagt for alle niveauer med variationer,
så alle kan være med.
Jeg hedder Thea, og jeg er lige hjemvendt fra Thailand, hvor jeg har taget to uddannelser indenfor hatha,
vinyasa, yin og poweryoga. Så nu er jeg klar til at dele ud af den fantastiske verden indenfor yoga, og jeg
håber i vil være med!
Det er gratis her i starten - medbring egen yogamåtte.

