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I år er det 80 år siden, at H.M. Dronning Margrethe blev
født.
Samme år blev N/F Faste Batteri grundlagt.
Vi har således 80 års jubilæum I år!
Det skal naturligvis fejres med en jubilæumsfest.
Men ……
Det er p.t. umuligt at planlægge noget som helst, da vi
alle er underlagt Coronaens klamme tentakler.
-Så vi ser tiden an. Men glemmer det ikke.
Så ved i dét ….
Nu til noget andet:
Toiletter på Batteriet
Først en stor tak og ros til de af jer, som stadig benytter jer af toiletterne.
De fremstår pt. rene og velholdte. Det er jeres fortjeneste, da vi for tiden ikke
rengører dem løbende.
Vi har dog valgt at holde dem åbne – under eget ansvar for brugeren – af
hensyn til dem af jer, som kommer langvejs fra, eller på anden måde er

afhængig af adgang til toilet.
Som tidligere skrevet til jer:
I disse smittetider har et flertal i bestyrelsen besluttet, at fjerne
håndklæder fra toiletrummene.
Det betyder, at du for nuværende skal medbringe een ting mere til at
fuldende dit toiletbesøg: Noget at tørre dine og podens hænder i.
Ydermere er rengøringen af toiletterne midlertidigt indstillet, da vi ikke
ønsker at sende nogen ufrivilligt ind i en evt. smittezone.
Derfor henstiller vi til, at du som bruger af faciliteterne udviser
betydeligt ansvar, og er omhyggelig i rengøringen efter dit og dine
børns toiletbesøg.
Yderligere info herunder. Den er også udsendt som mail – men for en
sikkerheds – og ordens – skyld, får i den også hér:
Corona og Generalforsamling N/F Faste Batteri 2020
Vi har som bekendt planlagt afholdelse af årets Generalforsamling den 26.
april.
Denne dato kommer efter alt at dømme IKKE til at holde.
Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger om, hvornår og hvordan vi
bedst får afholdt Generalforsamlingen.
Vi forventer at sende indkaldelse, regnskab og andet materiale ud
senest d. 5. april, så papirarbejdet er på plads og alle varsler og frister i
henhold til vedtægterne overholdes.
Det betyder også at fristen for aflevering af forslag vil være 12. april – 14
dage før den oprindeligt planlagte dato for Generalforsamlingen.
Selve afholdelsen af Generalforsamlingen vil formentlig blive udskudt til en
fremtidig dato, hvor det er lovligt at samles 100+ personer, og folk generelt
føler sig nogenlunde trygge ved at forsamles.
Pt. har vi ikke en dato for dette, men arbejder ud fra myndighedernes

anbefalinger, samt andre detaljer, som skal være på plads.
I vil få minimum 14 dages varsel på mail og brev, til dem af jer, der ikke har
mail.
I det forfængelige håb om en kommende god havesæson.
Vandet bliver snart åbnet!
De bedste hilsner
Bestyrelsen

