Nyhedsbrev nr. 2 2020
Så har turisterne igen fundet vej til Rømø, og mange ting syner at være som
før Corona-tiden traf sit indtog, men det vil årets Generalforsamling være et
godt eksempel på, at det slet ikke er tilfældet.
Vi plejer at være ca. 60 deltagere, men i år har vi et max på 35 personer –
dvs. at vi har set os nødsaget til at sige, at der kun kan deltage 1 person pr.
matrikel. Ligeledes beder vi i år om tilmelding, da både Tønnisgård og
bestyrelsen skal vide, om mødet skal holdes stående udenfor, hvilket bliver
tilfældet, hvis vi får flere tilmeldinger end 35 – se vedlagte mødeindkaldelse.
Vi håber, alle vil tage betingelserne som en oplevelse, som forhåbentligt ikke
kommer til at ske igen.
Rykkere - Vi havde håbet sidste års opråb havde elimineret en stor del af
rykkere. Men i disse dage udsender vi 66 stk. De 11 er pr. post, hvilket koster
os både porto og ekstra tid og omkostninger med printning, kuverter m.v.
E-mail – Vi har stadig 41 medlemmer, som vi ikke har nogen mailadresse på.
Nogle af de andre foreninger på øen stiller som krav, at man skal have en
mailadresse for at kunne være medlem. Så firkantede ønsker vi dog ikke at
være, men modtager du dette Nyhedsbrev og Indkaldelse til GF pr. post, er du
altså én af dem, som koster foreningen ekstra penge og tid, så er den
manglende mail en forglemmelse, eller har du et barn/barnebarn, som vi
kunne sende til, så kontakt os venligst med en mailadresse.
Småfolksvej er endelig blevet udvidet, hævet og forsynet med chikaner. Nu
skal vejen have tid til ”at sætte” sig. Kommunen forventer at kunne lægge
sidste hånd på projektet – forsyne vejen med slidbane enten i november, eller
når asfaltsæsonen starter igen i april. Dvs. vi må have lidt mere tålmodighed
før det endelige resultat foreligger, men der tegner sig allerede nu et billede af,
at hastigheden er reduceret…
Ændring af hjørnet ved østlige ende af Gertrud Raskvej blev der ikke penge til i
denne omgang.
Affaldsøer – der er intet nyt fra Tønder Forsyning. Til gengæld har vi alle fået
nye skraldespande samt sorteringsvejledninger, så det er spændende, om
vores turister kan finde ud af at sortere affaldet.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommerferie – håber vi ses til GF i august.
På bestyrelsens vegne

Connie Rasmussen

