
Kære Alle 
 
 
VEJEN: 
 
Jeg har i denne weekend leget Jens vejmand og været ud med skovl 
og spade, for at udbedre vejen så godt jeg kunne. Jeg hentede også 
et læs sten på stranden, som jeg kom i hullerne de værste steder. 
Ydermere har jeg kontaktet Claus Lomholdt - entreprenøren i 
Grevinge. Han indvilgede i at køre ned i den kommende uge og 
besigtige vejen, med henblik på at komme med et bud på hvad det 
skal koste og hvornår han kan gøre noget ved det. Lige nu har han - 
som alle andre- vældig travlt.  
 Lad os håbe der bliver noget ud af dét... 
 
 
GRUSKASSEN: 
 
Gruskassen er TOM efter jeg nu har tømt den for at reparere vejen. 
Den står løst ovenpå et fundament og det skulle være lige til at tage 
mål til en ny og få den bestilt hos en tømrer...men der skal vel lige en 
lille tegning til, så vi får det rigtige design - der holder gruset tørt og 
samtidig er til at komme til... Jeg vil rådføre mig med en 
bygningskonstruktør jeg kender. Med mindre en af Jer er ivrige og 
klar med en god tegning 
 
 
FORSIKRING: 
 
Vores Grundejer Forening er nu ansvarsforsikret i TRYG 
 
BANK: 
 
Vores konto i Danske Bank er nu tilknyttet Netbank, og det virker. 
 
STRAND: 
 
Hvem har skovlet sand så fint op om de mange sten for enden af 
trappen ned til stranden? Det har pyntet gevaldigt og gør det ulig 
meget nemmere at komme ned på stranden. Lad os håbe det bliver 



liggende længe. 
Hvis det ikke er en af Jer, syntes jeg vi måske lige skulle sende en 
rundmail ud og spørge, blot for at rose den slags initiativer.  
 
HJEMMESIDE: 
 
Jeg syntes det er fint med at tænke økonomisk, når vi taler 
hjemmeside, men samtidig kan jeg ikke rigtig se at vi med vores 
økonomi, behøver at lade vor platform være baseret på reklamer - 
oven ikøbet reklamer der ikke er styret eller kontrolleret af os. Et 
webhotel til vores EGEN hjemmeside behøver ikke koste mere end 9 
Kr. per måned, med en opstartsafgift på Kr. 90,-......JA 9 KR... Se 
selv på www.one.com Vi får derved også mulighed for at oprette 
vores unikke Grundejer Forenings mailadresser - en slags fremtids 
sikring idet jeg kan forestille mig at emails og net baseret 
kommunikation, bliver mere og mere almindeligt fremover...  
F.eks.: formand@veddingebo.dk     -     revisor@veddingebo.dk       -  
   eller kristian@veddingebo.dk 
Aage@veddingebo.dk    o.s.v 
Tjek priserne på deres hjemmeside og vend tilbage.. 
 
Slutteligt har jeg og Lise haft underlige problemer med at vore mails - 
på alle vore komputere (MAC) fremstår med sære kinesiske tegn ind 
imellem de andre bogstaver.  
Vi er i gang med at løse problemet, men hvis I får mærkelige tegn, så 
kontakt mig endelig... 
Jeg vedlægger derfor også denne tekst i WORD.. 
 
Mange hilsener 
 
Kristian 


