Formandens beretning 2017
Generalforsamlingen søndag den 21. maj 2017.

Bestyrelsen har i år bestået af: formand: Søren Birk Pedersen, næstformand Morten Rønager, kasserer
Hanne Heimdal, sekretær/referent. Jørg Gørttler, vejlaugs repræsentant : Anette Mathiesen og suppleant:
Monika Bellman.
Vi siger god dag til de nye medlemmer:
Brinken nr. 5.: Janne Agnete Laursen og Erik Andersen
Strandbjerggårdsvej nr. 11.: Mette Storgaard Friis og Søren Bjørn Friis
Strandbjerggårdsven r. : Claus og Annette Munk Nielsen
Toppen 8.: Ole Bjarke Nielsen og Annette Holck
Dalen 8.: Helle og Torsten Kjær Jespersen
Diget 1.: Hjørdis og Torben Kærgaard

Det blev på generalforsamlingen sidste år vedtaget at fremtidige Generalforsamlinger skal lægges samme
weekend som forårets arbejdsdag, og det er jo så i denne weekend.
Generalforsamlingen vedtog også, at broen skulle tages ned af et firma, det blev Bandholmbroen, som
også har leveret broen, de tog broen ned for 3.500 kr. og da det viste sig, at de skal have 4.500 kr. for at
sætte den op, har Bestyrelsen egenhændigt besluttet, at Bandholmbroen også skulle sætte broen op her i
maj måned 2017.
Nu var det jo fint vejr i efteråret, og der var mange, der havde stor glæde af en forlænget badesæson.
Bandholmbroen ville tage broen samtidig med en bro her i området, men da vi kom hen mod midten af
oktober, før den kom ned, begyndte vi at blive lidt betænkelige, men ned kom den da. Bandholmbroen
supplerer løbende med reservedele, så alle de småproblemer bliver løst, og de vil også finde en dato for
ned- og opsætning, der indgår i deres og vores rytme.
Vi har jo et spil og 8 vanger fra den gamle bro, som vi har prøvet at få en jernhandler til at hente, det har
været sværere end som så, selv mod en betaling på 1000 kr. ville han, når det kom til stykket, ikke.
Problemet er, at de skal skæres op på stedet, og det koster jo mandetimer. Nu ved jeg ikke, om Svend-Ole
har fået en nyetableret jernhandler i Kalundborg til at hente dem, ja det er hentet nu.
For at blive ved jernet, så er vores gode gamle kasse fra Århus - Kalundborg færgen kommet til syne, efter vi
har klippet i den rynkede rose. Den har jo hovedsageligt været brugt i forbindelse med broen, den vil være
et oplagt sted til vores fælles gyvelsnapper, som alle kan låne, brøndsnapperen, som vi bruger til tage dynd

op af drænbrøndene, plejer at ligge der, den har nu været væk et stykke tid, men kommer forhåbentlig
tilbage snarest muligt. Husk endelig at lægge de fælles redskaber tilbage, når man er færdig med at bruge
dem , så vi alle kan have glæde af dem.
Vi må se at finde en farve til kassen, så den kan blive malet. Den farve kassen har nu er vist udmærket, det
er det afskallede låg der springer i øjnene.

På arbejdsdagen lørdag den 10. september var der rigtig gang i buskrydderne, der blev skåret kraftigt i
rynket rose vest for Vollerup Kanal, og det store område med brombær fik en ordentlig omgang, der blev
brændt af flere steder.
Vi er så småt i gang med den såkaldte naturpleje, nu vil vi prøve at få slået rynket rose en tredje gang på et
år, nemlig i begyndelsen af juli, der skulle vi gerne have en udefra til at slå der, hvor der står rynket rose,
og så i begyndelsen af september skal hele arealet slås.
Forrige år faldt der jo som bekendt store mængder regn, og der samlede sig en sø ud for Brinken nr. 7 og
nr. 9, den var sandsynligvis årsagen til det store skred i skrænten det år. I år har der noget vand i nogen
perioder..
Der har ikke været så markant synlige oversvømmelser i år, jeg har dog lige erfaret at de nye ejere Diget nr.
1. Torben og Hjørdis Kærgård, har haft fat i kloakmestre flere gange i april måned og efter deres udsagn har
det været ret så regnfuldt.
Foranlediget af vandstrømmene over Overdrevsvejen forrige år og de generelle problemer med drænet,
blev der på sidste års generalforsamling nedsat et drænudvalg, der skulle undersøge mulige fremtidige
løsninger på drænproblematikken. Drænudvalget består af: Sven-Ole Toft, Laurits Larsen, Søren Ingemann
Larsen og Søren Birk Pedersen. Det har fremlagt et forslag til afstemning på årets generalforsamling, nemlig
punkt nr. 6, der jo som alle øvrige punkter ligger på foreningens hjemmeside, strandbjerggaardens-gf.dk
Da drænproblematikken igennem tiden har ført til en del uro, foreslår drænudvalget hemmelig afstemning
om dette punkt.
Tak til Lars, der holder Strandbjerggårdsvej vedlige, med løbende påfyldning af de til enhver tid opståede
huller, det var beklageligt, at der skulle opstå materialemangel i efteråret 2016, det fik dog en lykkelig
udgang, da vi fik nogen 6/16 skærver, der er rigtig gode til at pakke i hullerne. Der blev dog lagt en bunke
skærver et forkert sted, det beklager vi.

Og så til det mest interessante punkt i beretningen:
Alt det, vi forventer af os selv og vores medborgere.
Det selvfølgelige som at være opmærksom på de tider, hvor man må bruge støjende redskaber.
Holde rabatten, så der er mulighed for at to biler kan passere hinanden, og en højde på 4,2 meter til glæde
for skraldebiler og andre køretøjer og almindeligt udsyn for trafikanterne.
Nogle ting er det måske svært at ændre fra den ene dag til den anden. Derfor er en form for
langtidsplanlægning formålstjenlig; begynd allerede nu at plante de træer og buske, der kan erstatte de
(ulovlige træer og buske), som du tænker en emsig bestyrelse eller nabo vil påtale om et par år. Det gælder
jo også de haveejere, hvor der er nedgravet dræn, som Niklas Henning Jensen skriver, ”at såfremt I vælger
at vedligeholde det eksisterende system, så bør alle træer, der er større end en almindelig hæk i drænets
nærhed fældes”.
Og så vore hunde og hundeejere. Fra den 1. april til 30. september skal du have din hund i snor, når du er
på stranden, det er ikke kun for medborgernes skyld eller evt. forurening af badevand, men som i skoven,
for naturens egne dyr. Kort og godt, flyt ikke på landet for din hunds skyld.

Har 9.februar 2017 oprettet en, Facebook side.

behandles under forslag nr.6.

Søg : Strandbjerggårds Grundejerforening.
Vh Marianne Lønborg Knudsen
Strandbjerggårdsvej 31 Kalundborg

Meddelelse om opsætning af skraldespand.

Behandles under forslag nr. 4.

