Generalforsamling 2.juli 2016

Tyverier?
Nye medlemmer i foreningen?
Bestyrelsen har holdt 4. møder i årets løb, vi havde lidt besvær med at finde et tidspunkt, hvor vi alle kunne
være tilstede, så det blev en lidt sen konstituering i slutningen af oktober. Det blev Søren Birk Pedersen som
formand, næstformand: Morten Ronager, Kasserer: Hanne Heimdal, Vejlaug: Bent Ravn, Sekretær: Anette
Mathisen.

Har det været et roligt År? På arbejdsdagen lørdag den september var det et værre blæsevejr, så nedtagning af
broen måtte udskydes til den næste lørdag. Vi ved alle, at det ikke er en ungdomsforening med ti- femten
mand og kvinder, der er parat til at hoppe våddragter eller vaders ved uroligt vejr, tak til alle dem, der troligt
møder op og tager udfordringen på sig år efter år, og alle os andre, der bærer grejet ned på stranden og ordner
området og Vollerup Kanal.
Tak til Lars der giver Strandbjerggårdsvej en overhaling og Søren Jensen der slår græsset ved indgangen til
fællesarealet og alle dem som mere eller mindre skjult sørger for at tingene glider.
Strandarealets pasning har været til diskussion de senere år, og på Søren Jensens opfordring kontaktede vi
Jørgen Stolz fra Silva Danica. Hans notat fra besøget ligger på hjemmesiden.
På arbejdsdagen 28. maj brændte vi de rynkede roser af, som Bent Ravn havde fældet med sin buskrydder 14
dage før det takker vi også for. I kommunens svar på vores henvendelse om tilladelse til afbrænding, stod der
bl.a. Jeres aktivitet som fjernelse af rynket rose er naturplejeaktivitet. Det er tilladt at afbrænde efter
naturplejeaktiviteter jævnfør kommunens regulativ for erhvervsaffald § 15.3. Vær opmærksom på afstandskrav.
Vi skulle dog advisere Brandvæsen og politi om tidspunktet, hvilket også blev gjort.
Mosestien, som bliver vedligeholdt af Granlygårdsvej og vores grundejerforening i forening, har fået den helt
store tur i maj måned af Granlygårds GF. Vi påtænker at give Toppen og dalen en opdatering. Ligesom vi i
fremtiden skal lægge grusbunkerne midt i Dalen og Toppen. Strandbjerggårdsvej har vist en tilstand, der virker
tilpas afdæmpende på hastigheden.
Søren Tranekær Jensen og Ole Christensen ville godt have bygning af Båderampen udsat til foråret 2016, det
viste sig at være et held i forhold til alt den regn der faldt efterår, vinter og forår. I har vel alle set hullet i
skrænten, som er blevet meget større denne gang, fordi der i vinterens løb har samlet sig en lille sø ud for
Brinken 5 – 7 på fællesarealet, vandet er sivet ud gennem skrænten og har forårsaget det større skred. Tak til
dem, som har sat plastbånd om hullet. Vi bliver vist nødt til at glemme alt om en båderampe og opfordre folk,
der vil have en båd ned på stranden, til at køre den hen ved Granlygårdsvejs badebro, hvor skrænten er lavere.

Der har ligget vand på Strandbjerggårdsvej ud for Ivans grund, ligesom på Mosestien en stor del af vinteren og
langt hen på foråret.
I, som har haft jeres faste gang eller kørsel til stedet her, har ikke kunne undgå at se det vand, der løb hen over
Overdrevsvejen ud for Granlygårdsvej.
Nu har jeg undret mig over alt det vand, der på engang blev synligt, det er jo vand der via Granlygårdsvej løber
igennem vores dræn på vej ud til stranden, det er jo ikke noget vi går og tænker på til daglig. Og af papirer i
foreningens arkiv fremgår det, at Florasvej var oversvømmet i forbindelse med etablering af skoven og dens
drænføring. Det blev først ordnet, da naboforeningen Vollerup Strand i 1994 besluttede at nedlægge et nyt
hoveddræn fra samlebrønden ved Florasvej 4-6 til udløb i Sejerøbugten, Det nye dræn fik et en større diameter
med rensebrønde med passende mellemrum.
Kunne vi få etableret et direkte dræn fra skoven og de første grunde på Granlygårdsvej ned gennem Mosestien
eller Granlygårdsvej? så vi slap for alt det vand gennem vores dræn.
Jeg har kontaktet Kalundborg Kommunes Tekniske Forvaltning og har haft skovtekniker Niklas Henning Jensen
ude for at se på vandets forløb fra skoven ned over grundene på Granlygårdsvej til Mosestien og videre ned ti l
Sejerø bugten. Hans rapport kan ses i mit og Søren Ingemanns indlæg nr. 8.
Bestyrelsen finder det ikke nødvendig at iværksætte den af Niklas Henning Jensen forslåede undersøgelse af
drænet.
Vi står overfor et skisma, som Niklas Henning Jensen skriver. ”Med hensyn til vedligeholdelse af eksisterende
dræn er det formelt den enkelte lodsejer, der skal forestå vedligeholdelse, men i praksis er det enklere, at en
forening vedligeholder hele systemet samlet”
Nu har der gennem tiden været flere forsøg på at få lavet et nyt dræn med større dimension og en anden
konstruktion.
Hvordan kan vi lave et nyt dræn uden at rive hovederne af hinanden, må vi i de kommende år tale os til rette
om en måde at finansiere det på.
Og så til det mest interessante punkt i beretningen: Alt det, vi forventer af os selv og vores medborgere, det
selvfølgelige ved at være opmærksom på 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 trafikkanterne. 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 allesammens 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.
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