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Kære medlem(mer). 
 
 
Så er sensommeren over os, og vi må glæde os over hver eneste solskins-sensommerdag vi får 
forærende. Sommeren har været blandet – både fremragende og klassisk dansk med byger der går 
og kommer. I foråret holdt vi generalforsamling, og referatet er vedlagt dette brev.  
 
Siden generalforsamlingen har der været kontakter til forskellige instanser – bl. andet til 
skovfogeden, der skal sørge for at rydde op i skoven. Tidspunktet afhænger af hvornår forskellige 
andre arbejder bliver foretaget, men det bliver formodentlig sidst i august eller først i september. 
Indtil da kan man stadig hente brænde i skoven, blot man sørger for at blive færdig, inden de store 
maskiner ankommer – eller i hvert fald sørger for at det brænde, man evt. har stablet op med 
henblik på at afhente, ikke spærrer for adgangen til skoven.  
 
Så er der sagen med naturgenopretningen. Der foreligger nu et udkast til et projekt. Man vil sikkert 
inden længe kunne finde projektet omtalt på kommunens hjemmeside, www.silkeborgkommune.dk,  
Det vil senere blive fremlagt til offentlig  gennemsyn. Præcist hvornår er endnu ikke afklaret, men 
det vil blive annonceret i Ekstra Posten. Kommunen forventer at kunne give nærmere besked om 
projektets gennemførelse sidst i januar.  
 
Faktisk er Internettet en fantastisk informationskilde, hvor man kan finde mange nyttige (og endnu 
flere unyttige) oplysninger. Det har bestyrelsen besluttet at gøre brug af, og defor har vi oprettet en 
hjemmeside som kan findes på adressen www.hesselhus.dk . Vi vil tilstræbe at relevante 
informationer placeres her, så de hurtigt kan nå ud til medlemmerne. Det betyder ikke at vi vil 
stoppe udsendelsen af breve, men det koster trods alt ca. 225 kr. at sende breve til alle, så det vil vi 
reservere til de traditionelle sager. Samtidig har vi oprettet en mailadresse til bestyrelsen, og 
naturligt nok kaldt adressen  bestyrelsen"snabelA"hesselhus.dk  
 
 
God eftersommer. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bo 
 
PS. Fordi der findes djævelske systemer, der gennemsøger Internettet for at opspore e-mail adresser 
(og en e-mail adresse er et lille stykke tekst af formen navn@domæne.dk) har jeg ikke skrevet 
bestyrelsens adresse som den skal skrives i en mail. Teksten "snabelA" skal selvfølgelig erstattes 
med symbolet @. Men ved at skrive, som jeg har gjort, håber jeg på at undgå at mailadressen bliver 
opsnappet og bombarderet med skidt og lort. 
 


