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V. Fmd. Niels Juel 
 

Sellegårde Sommerhusforening – Sommeren 2018 
 
Velkommen til en ny sæson, efter en lang kold vinter, dog uden de store besværligheder på vejene.  
Men nu trænger vi til en god sommer efter flere år halvt dårlige temperaturer, og lidt koldt badevand.  
Alle ønskes én god sommer og gode stunder i Jeres sommerhuse, med venskabelige sammenkomster. 
 
Dronning Magrethe d. 2 sagde i sin tale til nationen nytårsaften:  
Prøv at gøre noget der ikke er nødvendigt: Noget unyttigt. uden at tage Dronningens ord til mine, så er det  
måske den tanke der for mange er brug for her i den kommende tid. 
 
Øster Hurup står på den anden ende, eller som temaet er ”vi vender byen”  en positivt investering for os  
alle, sammen med flere gode private investeringer i byen. Fibernet kommer nu til alle der ønsker det. 
Vores eget projekt, Faskinen ved Sellegårde Bæk en fantastisk virkning på at genskabe en strand bred til 
mange gode oplevelses timer.  Til f.eks. petanque, beat volley eller bare dase, nu er stranden i hvert fald  
til rådighed for fuld udfoldelse, kommunen og det nye Strandlaug vil sørge for renholdelse af opskyl af  
tang m.v. samt op groning af uønsket vækst.   
 
Med ønsket om en god sommer og i mødet til vores generalforsamling.  
 
           
 
      

Sommeren 2018 – ved Kasserer Hanne Thorsen 

I år har vi valgt at lade Medlemsnyt udgå, for i stedet at udsende mail til medlemmerne. Grunden 

til dette er jo selvfølgelig for at få hurtig kontakt til sommerhusejerne og også dejligt at spare på 

portoudgifterne. 

Vi har stadig nogle få medlemmer, som ønsker brev fra os (fuld respekt for det). 

Vi vil stadig gerne spare flere udgifter, det kunne lykkes, hvis flere ville melde den årlige betaling 

på pbs.  

En anden ting, der er meget vigtigt, husk at melde ny mailadresse, nyt telefonnummer, ny 

privatadresse og salg af sommerhus til hanne@sellegaarde.dk. 

 

mailto:hanne@sellegaarde.dk


Kære sommerhusejere, da bestyrelsen stadig for en del henvendelser vedrørende generende 

hegn og høje træer, så vil vi gerne opfordre til at overholde de af foreningens vedtægter, 

deklaration og hegnsloven, som er gældende i foreningens område, bestyrelsen vil ved påklage 

tilse om hegnslove, deklarationer og vedtægter overholdes.  

I øvrigt henvises til vores hjemmeside www.sellegaarde.dk , hvor både deklaration og 

foreningens vedtægter (§2) er at finde. Mht. hegnsloven henvises der her til § 10. 

Med hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

Bestyrelse for Sellegaarde Sommerhusforening: 

Formand: Niels Juel Nielsen                                 Næstformand: Poul Lauritzen 
                  Sellegaarde Øst 24                                                         Stenhøjen 8 
                  9560 Hadsund                                                                 8850 Bjerringbro 
                  Tlf. 60218137                                                                  Tlf. 53568629 
                  E-mail: niels-juel@sellegaarde.dk                                E-mail: poul@sellegaarde.dk 
Sommerhus: Sellegaarde Øst 24                         Sommerhus: Sellegaarde Vest 38 
 
Kasserer: Hanne Thorsen                                      Sekretær: Hans Flou  
                 Stenkisten 3                                                              Bøgelunden 40 
                 9560 Hadsund                                                          9560 Hadsund  
                 Tlf. 20334176                                                           Tlf. 30229260 
                 E-mail: hanne@sellegaarde.dk                             E-mail: hans@sellegaarde.dk  
Sommerhus: Stenkisten 3                                     Sommerhus: Bakkerne  7 
 
Veje m.m.: Per Møller Nielsen                             Suppleant: Poul Erik Andersen 
                    Rypevej 2                                                                 Gjerlevvej 3G 
                    8362 Hørning                                                          8983 Gjerlev 
                    Tlf. 40189642                                                          Tlf.: 21839540   
                    E-mail: per@sellegaarde.dk            Sommerhus: Stenkisten 20                             
Sommerhus: Sellegaarde Øst 16                           
 
Revisor: Børge Kristiansen                                   Revisor: Grethe Nygaard Sørensen 
               Poppelvej 6                                                             Stenbjergvej 58 
               9510 Arden                                                             9220 Aalborg Øst   
               Tlf. 40217870                                                         Tlf. 25755076 
Sommerhus: Toften 22                                          Sommerhus: Bakkerne 39 
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