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Godt Nytår 2023   

 

Håber alle grundejere i MSP er kommet godt ind i år 2023 og klar på et nyt år og nye oplevelser. Bestyrelsen 

er trukket i arbejdstøjet igen og har afholdt sit 1. bestyrelsesmøde - Vi ser betydeligt lysere på 2023, når vi 

taler om overblik over vedligeholdelsesopgaver og økonomi i forbindelse hermed. I 2021 / 2022 lå der 

nogle store ”huller” som vi mener at have ”fyldt op” og løst og andre opgaver er vi igang med, så både vi / I 

og vores samlede kasse ikke er nær så udfordret - Så tak til alle jer, der har givet et nap med på 

arbejdsdagene i de 2 forgange år – og tak til bestyrelsen for super arbejde med vore nuværende 

leverandører – det store arbejde som nu resulterer i at der nu på flere områder ligger faste rammeaftaler 

op til 5 år frem. 

Sæt allerede nu X i kalenderen til en ny frisk arbejdsdag den 15. april 2023 – Ugen før Generalforsamlingen 

som er fastsat til den 23. april 2023.  Mere information herom senere som vanlig. 

Som nogle har bemærket fik vi ryddet ud i sivene i 2022 ad frivillighedens vej, der var simpelthen ikke 

penge nok i kassen til denne store entreprise – Det er derfor med stor glæde at vi kan meddele at der er 

bestilt professionel beskæring af sivene i det tidlige forår, så ALLE igen kan få sø-kik tillige med, at vi får 

åbnet i de smalle passager og over hele linjen får skåret længere ned under vandspejlet end vi selv kunne 

gøre det med det hobbygrej, vi havde for hånden.       

Så tankerne for arbejdsopgaverne for 2023 på vores fællesdage er blandt andet at få givet broerne en 

overhaling – Vi tilstræber at de er vasket ned nogle dage forinden, så vi kan være klar med maling og 

tømmer kan udskiftes. 

Stamvejen på Sydsiden er ligeledes blevet klippet ind her i december 2022. 

Vi glæder os til foråret når solen atter skinner på os og alt springer ud, så kan vi 

bedre danne os et indtryk af det udførte arbejde. 

Som nævnt tidligere er det den nuværende bestyrelses overordnet målsætning at vi 

over en bred kam har et område, som KUN behøver vedligehold - Dette til gavn for oplevelsen af at færdes i 

MSP og til gavn for vores fælles pengepung. 

Derfor vil bestyrelsen også gerne appellere til: Hvis I sidder derude med ideer / tanker som I mener kan 

gøre en forskel for MSP - så meld endelig ind. 

Mht. den nye affaldsordning. REFA er kommet nærmere en løsning som indebærer segmentering af affald. 

Helt konkret hvad der sker for vores område, er vi ikke blevet klogere på pt. Nærmere information hvilke 

retningslinjer der er pt. https://www.refa.dk/borger/ny-indsamlingsordning-i-2023/ 

Vi ses derude og forhåbentlig også til Generalforsamlingen i april måned. 

 

På bestyrelsens vegne 

Michael Thanild 
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