Nyt fra Sommerhusforeningen - maj 2020
Kære medlem af Sommerhusforeningen Harerenden
Foråret 2020 er blevet meget anderledes end forventet. Corona-krisen har sat sine
tydelige spor på alle planlagte aktiviteter - også i Harerenden. Vi har som bekendt
måtte aflyse:
Den ordinære generalforsamling/interessentskabsmøde
Den planlagte arbejdslørdag
Den planlagte klit- og strandrensning
Det planlagte Sct. Hans-arrangement
Umiddelbart efter Danmark blev lukket ned pga. Corona-krisen, flyttede der rigtig
mange mennesker ud i sommerhusene. Fra medio marts til medio april var der lys i
Harerenden, som var det en aften i august.
Bestyrelsen har forsøgt at administrere /drive vores område videre på sædvanlig
vis. Vi har således fået udført en hel del praktisk arbejde, så vi er klar til
sommersæsonen.
Imidlertid må vi beklageligvis erkende, at vi ikke har haft nok fokus på at informere i
tilstrækkelig grad udover ovennævnte aflysninger. Det vil vi gerne råde bod på nu.
Derfor gør vi følgende:
Udsender beretningen, som skulle have været fremlagt på den ordinære
generalforsamling den 4. april 2020, suppleret med blå tekst tilføjet den 18. maj
2020. Den blå tekst oplyser primært, hvad der er sket i år frem til nu.
Bemærk venligst teksten vedr. renovation, branddaskere og postkasser.
Udsender underskrevet regnskab for Sommerhusforeningen Harerenden.
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Udsender underskrevet regnskab for I/S Harerenden.
Udsender ordensreglement for Sommerhusforeningen Harerenden.
Bemærk venligst pkt. 11.
Ovenstående materiale skal naturligvis behandles på foreningens generalforsamling/ interessentskabsmøde, som vi håber at kunne afvikle senere i år.
Skype/telefonmøde
For første gang i foreningens historie vil vi gerne invitere til et virtuelt møde, et
Skypemøde/telefonmøde, for de, der har interesse i det. Som dagsorden til mødet vil
emnerne indeholdt i beretningen blive anvendt. Det forventes, at især emnerne
renovation og postkasser vil blive drøftet. Hjørring Kommune deltager i mødet, når
emnet renovation drøftes.
Mødet afholdes lørdag den 6. juni 2020 kl. 15.00 - 16.30.
Hvis du ønsker at deltage via Skype, skal du klikke på linket i mailen. Hvis du ønsker
at deltage via telefon, ringer du: tlf. 3272 0573 og efterfølgende kode 311770243#

Med venlig hilsen
Sommerhusforeningen Harerenden
V/ Per L. Pedersen
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