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FORÅRET ER KOMMET
Marts blev den solrigeste i 7 år, og det har været dejligt at undvære regn, som ellers har været en daglig
foreteelse i de seneste måneder. Markerne omkring os bliver gjort klar til sæson, og udsigten for april og
påske ser godt ud. Kollund har de sidste par uger været en meget stille landsby, hvor trafikken har været
begrænset, og de fleste har holdt sig hjemme eller lige omkring deres boliger. Vi har bestemt fulgt de
opfordringer og retningslinjer, som er udstukket af folketinget.
Nu håber vi og ser frem til, at der må komme nogle lempelser efter påske, men indtil da må vi nyde naturen
og de fordele, vi har ved at leve i en landsby med landet og naturen lige omkring os. Der bliver tid til lange
gåture i påsken, og man kan jo sagtens tale sammen, når man mødes, blot man holder den fornødne afstand.
Det er også dejligt at se, at mødre med små børn stadig benytter legepladsen, så børnene kan blive aktiveret.
HUSK at regler om 2 meters afstand og samlinger på max 10 personer gælder også i Kollund. Vi håber, at
der bliver lejlighed til en snak med naboerne, og hvem der ellers måtte passere gennem byen til fods.
Kollund er blevet et attraktivt sted at passere på gå- og løbeture fra Lind og tilbage via Gunderup eller
Skærbæk. Nogle får lyst til klargøring af have og fortove, så ukrudt bliver taget i opløbet. Vi kommer ikke
til at kede os og hvis du gør, hvornår har du så sidst gået Okkelsvej rundt? Det er lige en time med frisk luft.
Vi ønsker alle en God Påske!

ARRANGEMENTER I 2. KVARTAL
Vi har desværre måtte aflyse fællesspisning den 7/4 samt naturoprydningsdag den 26/4 på grund af Corona.
Naturoprydningsdagen er udskudt på ubestemt tid, men vi får brug for igen at tjekke naturen omkring vores
landsby, så der ikke ligger affald og flyder og ting, der kan skade dyr, der måtte være i vores område. Her
tænker jeg på glasskår og dåser mv. Hjælp hinanden og saml op, når I ser affald på jeres gåture. Det gavner
os alle.

KONTINGENT 2020
Mange har allerede indbetalt kontingent for 2020, men vi mangler også en del. Vores vedtægter siger, at vi
skal indbetale senest ved udgangen af marts, så de der gerne vil støtte op om foreningen og dens arbejde kan
dog stadig nå at indbetale på MobilePay 98645 eller overføre til Vestjysk Bank konto 7604 1322017. Vi har
mere brug for jeres støtte end nogensinde, da mange udlejninger er aflyst på grund af restriktionerne
omkring Corona med deraf følgende mindre indtægter. Så indbetal nu!

SANKT HANS
Som det ser ud lige nu, så forventer vi, at Sankt Hans festen gennemføres som det første arrangement, når
Coronakrisen er overstået, - så sæt et stort kryds i kalenderen den 23/6 som vanligt.

UDLEJNING AF FORSAMLINGSHUSET
Foreningen har været hårdt ramt af aflysninger af udlejninger i perioden marts til juni. Konfirmationer er
udsat, men vi har dog været i stand til at opfylde de fleste ønsker om nye datoer. Det har dog været en
udfordring, at konfirmationer, som har ligget på forskellige dage i foråret, nu ser ud til at lande på samme
dato, hvilket betyder, at vi har måtte afslå flere anmodninger, - desværre. Vi vil udnytte den kommende
periode til at foretage en hovedrengøring i huset, men i tempi, så der kun er nogle stykker i huset ad gangen.
Vi rækker nok ud efter en hjælpende hånd fra borgerne.

MØDET MED KOMMUNEN DEN 2. MARTS
I seneste folder nævnede vi, at de store regnmængder havde voldt store problemer i byen omkring nr. 12 til
28.
Den 2. marts havde en gruppe berørte borgere møde med kommunen, hvor man så på de udfordringer, de
stor mængder vand havde forvoldt og drøftede, hvad man evt. kunne gøre for at forebygge. Kommunen
påpegede, at man i princippet ikke må forhindre vandets frie løb fra markerne, men man må heller ikke lede
vandet ud i kloaksystemet, som i øvrigt hører under Herning Vand og ikke kommunen. Konklusionen blev,
at man kan forelægge et afvandingsprojekt evt. med grøfter for kommunen, som så vil tage stilling til
projektet, men det økonomiske vil ligge på de pågældende ejere af jord og ejendomme, der berøres af
projektet. Kommunen melder altså hus forbi i denne situation.
Den berørte gruppe ejere har pt ikke taget stilling til, hvad man vil gøre, men Jørgen Krøjgaard, som har
lejet marken, har lovet, at marken bliver tilrettelagt på en måde, så lignende situationer minimeres. Tak til
Jørgen, og så må vi se, hvad fremtiden bringer og i givet fald hvilke initiativer, der måtte blive nødvendige.

PARKERINGSPLADSEN
Undermineringen af parkeringspladsen blev en større sag end først antaget.
Herning Vand måtte foretage en større udgravning for at finde
ned til synderen (lækket rør), få det udskiftet og så genetablere
det berørte område. Det skulle nu igen være sikkert at køre på
pladsen. Parkeringspladsen er ikke blevet kønnere efter denne
operation, men vi håber den nye belægning kan holde, ellers går
vi tilbage til Herning Vand for en bedre belægning.

DER ER KOMMET LIV I ”LIV”
Robotten LIV er igen på arbejde på sportspladsen, hvor den skal holde græsset pænt i hele sæsonen frem til
efteråret. LIV er overvåget via GPS, så den ansvarlige hos kommunen kan overvåge alle dens bevægelser.
Man skal lade LIV køre og gøre sit arbejde og KUN i nødsituationer trykke på stopknappen. Hvis der skal
være et arrangement på banen, og man ønsker at LIV skal gå til ladestationen, så skal man trykke på
knappen på selve ladestationen, så kører den hjem.
Fortæl også dette til jeres børn og unge, som måske ikke læser folderen.
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