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Kære Grundejere.

Året 2014 - 2OL5 har været et specielt år for foreningen, fordi vores formand blev

ramt af sygdom og desværre måtte holde fra sit formands og bestyrelses hverv,

dette betØd, at bestyrelsen valgte mig som formand og samtidig indkaldte 1. supple-

anten til bestyrelsen.

Heldigvis erThomas Kraft idag kommet sig nogenlunde oven på den sygdom som

ramte ham, og han kan i dag fungere nogenlunde normalt, inden Thomas blev syg

var han en meget aktiv mand der ikke ventede med at lave det der skulle gØres, det

er jeg meget glad ved, for Thomas havde inden han blev syg fået nedsat det udvalg

der sidste år blev vedtaget på generalforsamlingen til bekæmpelse af testcentret for

havvindmØller, han havde også fået lavet aftale med den advokat som generalfor-

samlingen vedtog, skulle hjælpe udvalget, dette udvalg har arbejdet på sagen med

Preben Schwartz som formand og bestyrelsens repræsentant, så hvis I har sp6rgs-

mål til dette bedes i rette dem til Preben. Preben har dog lovet at komme med en

beretning om udvalgets arbejde under eventuelt.

Thomas havde også lavet aftale med entreprenøren, der lavede cykelstien, at der

skulle laves et dige ud mod Halbyvej i stedet for de træer, de havde fældet.

Bestyrelsen foreslog sidste år at vi skulle arbejde hen imod at få lavet nogle vejlaug

til at udføre simple opgaver i området, dette er så småt ved at komme i gang, Hy-

benvej fungerer med Badebroen som tema, men tager mange andre opgaver ind

samtidig. Klitrosevej har også deres fældes projekt at arbejde med, også de tager

oprydning og andre ting med, når de alligevel er i gang, hvis I kommer ud at gå en

tur, så se lige hvad der er sket i bunden af Klitrosevej, der er blevet ryddet op af et

par af beboerne, det er rigtig flot arbejde som ellers skulle have været lavet af pro-

fessionelle, bestyrelsen lavede sidste år en fælles arbejdsdag iuge 42,hvor vi be-

plantede det nye dige. Der var ikke tilmeldt så mange, men folk kom alligevel og



hjalp til, så vi må sige at dette også var en succes, der bliver også lavet en fælles

arbejdsdag i efteråret 201-5.

Ellers må jeg sige at vi er blevet forskånet for diverse storme i indeværende år, dette

giver os tid til at få ryddet ordentligt op efter "Allan" og "Bodil". Bestyrelsen har væ-

ret på vandring i hele området for at besigtige skaderne, og vi fandt ud af, at der var

mange, vi mener at nogle kan klares ved frivilligt arbejde efterhånden som vejlau-

gene begynder ar fungere, Andre opgaver er så store at vi er nødt t¡l at have profes-

sionelle folk på for at få det udført, så der ligger stadig store opgaver og venter.

Vi er efterhånden som klimaet har ændret sig, blevet plaget af store mængder vand,

så man nogle gange tror, at vi bliver oversvømmet fra neden af, det betyder at store

dele af sommerhusområdet står under vand om vinteren, og at folk derfor ikke kan

benytte deres huse i denne periode, vi har i bestyrelsen heldigvis Karen Marie som

har nogle gode kontakter hos kommunen, som hun har henvendt sig til. Det har

gjort at kommunen har været her i området og sørget for, at der blev renset op i de

gamle grøfler og nogle steder anlagt nye, det betØd dog også, at vi var nødt til at få

lagt nye rØr i underførslen på Bjergvej/Hybenvej da vandet ellers ikke kunne komme

væk. Hvis klimaet fortsætter den forandring det er inde i nu, må ví forvente at vi i

fremtiden skal bruge rigtig mange penge på at få ledt vand væk fra området, for-

eningen er derfor nødt t¡l at styrke sin økonomi til disse formå1, projektet på Bjerg-

vej/Hybenvej kostede alene kr. 20.000,00.

Alle bestyrelsesmedlemmer brugte sidste års vinterpause til at ringe rundt til alle de

medlemmer der endnu ikke havde oplyst deres e-mail adresse til foreningen, der er

et kæmpe behov for at vi har disse oplysninger i tilfælde af storm eller skybrud. Hvis

det sker, er jeg meget sikker på at lgerne víl have besked om hvordan det ser ud

omkring jeres sommerhus, jeg kan oplyse at det faktisk var en stor succes, de fleste

kunne godt forstå at vi selvfølgelig skal bruge den teknik, når den nu findes.

Vedr. vores veje og fællesarealer har vi selvfølgelig vedligeholdt disse som vi plejer,

dog tager Per et stØrre og stØrre slæb både med fællesarealerne og ikke mindst

vejene, Pers store arbejde hermed sparer os alle sammen for rigtig mange penge.



Til almindelig orientering viljeg godt gøre opmærksom på, at de penge bestyrelsen

er sat til at forvalte fra medlemmerne, altid bliver brugt efter bestyrelsens bedste

skøn og altid så det er til gavn for hele området.

Ellers må jeg sige at året er forløbet nogenlunde gnidningsfrit, og jeg vil gerne takke

bestyrelsen for den opbakning jeg har fået, i en sådan situation vi kom ud i kan det

kun lade sig gøre hvis alle samarbejder om det fælles projekt. Også en tak til Per

Axelsen, han har altid været der, når jeg havde behov for hjælp.

Carsten Hansen.


