Grundejerforeningen FUGLEVANGEN
3120 Dronningmølle

Dronningmølle, den 5. juli, 2020.

Kære Grundejer i Fuglevangen
Nyhedsbrev nr. 52
Dette Nyhedsbrev har følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Generalforsamling lørdag den 1. august 2020
Villingebæk Vandværks nye vandboring
Dronningmølle Renseanlæg kommende regnvandsreservoir
Fællesarealer og Engen

Ad punkt 1: Generalforsamling lørdagen den 1. august 2020

(http://fuglevangen.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/Indkaldelse-til-Generalforsamling-2020.pdf)
I overensstemmelse med vore vedtægter er Indkaldelsen til den årlige generalforsamling udsendt
den 7. april med mail og med besked om at Generalforsamlingen er udsat til lørdag den 1.august,
hvis det er forsvarligt i disse Corinatider og forholdene til den tid tillader det.
Generalforsamlingen finder således sted 1. august kl. 10:00 i Dronningmøllehuset ved
Dronningmølle Station. Man går ind fra parkeringspladsen.
Det er jo fortsat en kendsgerning at den lumske virus ikke er væk og at den især går efter modne
mennesker (=pensionister) og dem er vi jo mange af, så det kommer nok fortsat til at dreje sig om
at holde en vis afstand og ikke være for mange samlet.
For at undgå for megen tid med stoleplacering vil vi værdsætte at modtage vejledende og
uforpligtende tilmeldinger på mail til fuglevangen@gmail.com, så hurtigt som muligt efter dette
Nyhedsbrev.
Indkaldelse kan også læses fra vores opslagstavle og fra Hjemmesiden og på Fuglevangens
Facebook.

Ad punkt 2: Villingebæk Vandværks nye vandboring

(http://fuglevangen.dk/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Ny-Vandindvindningsboring-2020.pdf)
Den gamle vandboring nord for jernbanen er omkostningstung i vedligehold og en renovering vil
være meget kostbar og Bestyrelsen har derfor besluttet at lave en ny boring syd for jernbanen på
vores fælles område med frednings- og vandmyndighedens (= Gribskov Kommune) godkendelse.
En ny placering nord for jernbanen er fravalgt på grund af den meget begrænsede plads der er til
rådighed mellem brakvandet fra Kattegat og nærheden til jernbanen.
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Ad punkt 3: Dronningmølle Renseanlægs kommende regnvandsreservoir
(http://fuglevangen.dk/?p=452)

Når nu Dronningmølle Renseanlæg i år bliver omdannet til en pumpestation skal der i løbet af
sommeren laves et regnvands reservoir til at opsamle regnvand i forbindelse med de stadig
hyppigere forekommende skybrud. Det er jo en udfordring i et område, som vores, hvor
grundvandsniveauet er meget højt. Den løsning, der er valgt af Gribvand/Cowi, er en mindre
sænkning af grundvands-niveauet omkring regnvandsreservoiret. Gribskov Kommune har i den
forbindelse, som vandmyndighed, krævet, at der laves 2 midlertidige mindre prøveboringer på
vores område lige øst for renseanlægget for at sikre, at livet for frøer og salamander ikke
forstyrres i nærområdet og begge grundejerforeninger har formelt accepteret anmodningen.

Ad punkt 4: Engen Matrikler 1rt og 1y
(http://fuglevangen.dk/?p=466)

Sammen med Nabogrundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III har vi opsagt aftalen med
Michaels Maskinstation om græsslåning på det fredede areal for 2021. Vi har lavet en fælles
arbejdsgruppe til at arbejde med den fremtidige vedligehold og udvikling af området med fokus på
dyr- og fuglelivet. Indtil videre består arbejdsgruppens deltagere fra Grundejerforeningen
Fuglevangen af Jytte Rønnow, Tove Frederiksen, Iben Dupont og Kjell Nilsson. Gribskov Kommune
har, som fredningsmyndighed, godkendt at vi ikke slår engen og vores ønsker om at sikre
områdets specielle karakter, dyr- og fugleliv.
Pas nu godt på hinanden og vores dejlige område og husk, at benytte app-en ”Tip Gribskov” ved
f.eks. overfyldte skralde-container i kommunen - det er en fin gratis service fra Gribskov
Kommune, som er en stor hjælp til forvaltningen for at kunne opretholde god orden. Det er
højsæson i sommerlandet og meget vigtigt, at der udvises nabohensyn og respekt, også når der
festes i vores sommerhuse. Hold hastigheden nede på vore veje – der er plads til legende børn på
cykler og løbehjul – og passagen ved chikanerne kan, ved lavere hastighed, ske uden, at bilens
fælge bliver beskadiget og vore vejrabatter bliver kørt ned!
Med ønsker om en fortsat god sommer og mange hilsener fra os alle i Bestyrelsen.

Kjell
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