Parkering.
På generalforsamlingen blev der fremsat et forslag om ændrede regler for parkering i nogle af de markerede
parkeringsbåse foran Bridgeklubben (ud mod vejen).
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og derfor er her nogle retningslinier for hvordan forslaget skal
”håndteres” i dagligdagen.

Parkering foran huset for dårligt gående:
De 5 parkeringsbåse foran huset må fremover kun benyttes af medlemmer med særlig tilladelse.
d.v.s at de 5 båse bliver markeret med skilte, hvor der står ”Parkering kun med særlig tilladelse”
På tilmeldingslisten til den nye sæson kan man anføre om man er interesseret i at få en sådan ”særlig
tilladelse” - som KUN vil være gældende på den spilledag/afdeling som man melder sig til.
Samtidig vil man blive afkrævet en begrundelse for at man ønsker denne særlige tilladelse.
Herefter vil det være op til den pågældende afdelingsleder at vælge hvem der skal ha’ denne tilladelse, og
de ”udvalgte” vil blive udstyret med et skilt til at lægge i forruden, hvor det fremgår at vedkommende har ret
til én af disse parkeringspladser når den pågældende afdeling spiller.
Det siger sig selv, at klubbens øvrige medlemmer IKKE må parkere i disse båse.

Parkering i øvrigt.
Yderligere har vi fået ny nabo, som bruger en stor del af området ved nabobygningen - hvilket han er i sin
gode ret til, da det jo er ham der har lejet lokalet og området foran og ved siden af.
Bag huset må vi holde på asfalten. Det bagerste har lejer ved siden af.
”Vores” parkeringspladser er herefter begrænset til 5 pladser foran huset, hvor der nu kun er ret til parkering
med særlig tilladelse.
6-7 pladser bag klubhuset, 2 pladser på siden af klubhuset – de er dog optagne både tirsdag-dag og
Torsdag-dag til handicap-parkering.
- og ellers på den modsatliggende side af Åderupvej - og om aftenen på lastbilfirmaets parkeringsplads.

Vi vil indskærpe kommunens regler for parkering på vejen: (Her et uddrag)
Der skal være 1,5 meter fortov ledigt, såfremt man parkerer med hjulene på fortovet
Er der ikke det, skal man parkere i kantstenen.
Der skal altid være 10 meter frit hen til enhver indkørsel eller gadehjørne.
Dette gør, at der kun kan parkeres på modsatte side af Åderupvej i kantstenen.

Bestyrelsen

