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5. og 7. September, skipperaften samt urinering.
5. September 2009 skal der være et arrangement på parkeringspladsen ved Niels Juel, hvor der
forventes 500 gæster til koncert med diverse kunstnere.
I den forbindelse vil vi fra Bestyrelsen af KLF66 gerne opfordre huslejerne til at fjerne alle løse
kasser og garnkasser som I har stående omkring Jeres hus. Samtidig vil vi gerne opfordre Jer til
også at fjerne garn som er placeret mellem Østre Eksport og Spil-huset.
Vi vil fra bestyrelsen gerne gøre opmærksom på at pladsen foran Østre Eksport og rummet I Østre
Eksport ikke må bruges som opmagasinering, det er OK at have nogle garn stående i et par dage
indtil de bliver klaret men det er ikke meningen at bruge det som permanent opbevaringsplads.
7. September 2009 har Dronningen meldt sin ankomst til Klitmøller og skal have en tur langs
Landingspladsen, hvorfor det også vil være dejligt hvis I har opryddet omkring Jeres huse så KLF66
kan tage sig ud fra dens bedste og pæneste side!
Vi takker og håber at I vil hjælpe med at gøre Landingspladsen pæn til 5. og 7. september 2009
Skipperaften. Vi har i bestyrelsen besluttet at afholder en skipperaften i efteråret, så hvis der er
noget der skal op på dette mødet så fortæl det til en i bestyrelsen. To punkter vi helt sikkert tager
op er tjek af redningsveste og eftersyn af motorer.
Urineren mellem husene. Fra en del personer som bruger Landingpladsen er der utilfredshed
med at pladsen mellem husene bliver brugt til at urinerer, det lugter og samler bakterier, når det
bliver gjort i det omfang som er konstateret mellem visse huse.
Landingpladsen er udstyret med 3 toiletter og der findes ikke huse som har længere end 80 meter
til nærmeste toilet! VI vil gerne om huslejerne vil fortælle dette til deres gæster, så vi i fremtiden
kan undgå denne ilde lugt mellem husene!

Altså ingen pisseri mellem husene!
Hilsen
Bestyrelsen, KLF66
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