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Kære Strandslot-delejere,
Situationen i forbindelse med Corona-virus er hurtigt blevet meget alvorlig. I forbindelse med regeringens
tiltag for at prøve at sinke udbredelsen, herunder opfordringerne til at vi undgår større forsamlinger, og at vi
holder afstand for at undgå smitte, har bestyrelsen drøftet, hvad ejerforeningen kan foretage som led i
smittebegrænsningen.
Generalforsamlingen udsættes til senere på året
Ud fra de oplysninger, der er tilgængelige i øjeblikket må det forventes, at smitterisikoen vil være høj de
nærmeste måneder. Derfor har bestyrelsen under indtryk af den helt ekstraordinære situation besluttet, at
ejerforeningens årlige generalforsamling, der skulle finde sted fredag den 24. april, udsættes til efteråret,
hvor vi forventer at smitterisikoen vil være væsentligt mindre, og situationen ikke længere så alvorlig. Vi
tillader os i bestyrelsen at gå ud fra, at der blandt vore delejere vil være forståelse for denne disposition. Så
snart der kan udmeldes en ny dato for generalforsamlingen, vil den blive udmeldt og indkaldelse udsendt.
Hvad vi gør på Strandslot
På Strandslot vil der blive lagt ekstra stor vægt på rengøringen, herunder bl.a. afspritning af gelændere.
Desuden vil vi, hvis det kan skaffes, sætte håndspritautomater eller beholdere med håndsprit op i reception
og dagligstue.
Vi må imidlertid understrege, at det er vigtigt, at alle gør deres til, at smitte så vidt muligt kan undgås. Derfor
bør alle følge de råd, myndighederne giver, og vi foreslår, at alle selv medbringer håndsprit til brug i
lejlighederne.
Vigtigt vedr. sengetøj og håndklæder ved afrejse
M.h.t. sengetøj skal alle ved afrejse selv tage sengetøjet af og lægge det – sammen med de brugte
håndklæder - i de stribede poser, der ligger på sengen i lejligheden. Derved minimeres smittefare for
rengøringspersonalet.
Spa-badet, motionsrum og solarium
I følge oplysninger fra Svømmebadsforeningen og Sundhedsstyrelsen skulle der ikke være forøget risiko for
Corona-smitte i Spa-badet. Spa-bad vil derfor kunne benyttes som sædvanligt, med mindre vi senere skulle
få en anden besked. Dog skal vi understrege, at det selvfølgelig er vigtigt, at alle overholder reglerne for
benyttelse af spa-badet. Specielt er aftørring og rengøring efter brug vigtig. Motionsrum og solarium er
indtil videre lukket, de rummene skal bruges som linneddepot fordi vaskeriet udbringer sjældnere.
Vi ønsker for alle delejere, at I kommer godt igennem denne ubehagelige periode, og at flest mulige af jer
trods virus og restriktioner alligevel får en god ferie på Strandslot i den kommende forårs- og
sommerperiode.
Med venlig hilsen,
Ejerforeningens bestyrelse

