Strandbjerggårdens Grundejerforening - generalforsamling den 3. juni 2018
FORMANDSBERETNING for året 2017/2018 v/formand Søren Birk Pedersen.
Vi har haft 3 bestyrelsesmøder og to arbejdsdage siden generalforsamlingen i maj 2017.
Bestyrelsen konstituerede sig 1. juli:
Formand: Søren Birk Pedersen
Næstformand: Morten Rønager
Kasserer: Hanne Heimdal
Vejlaugsrepræsentant: Anette Mathiesen
Sekretær: Jørg Gøttler
Suppleanter: Monica Bellmann og Annette Holck er arbejdende suppleanter, dvs. deltager i
bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Nye beboere:
Velkommen til nye medlemmer af grundejerforeningen:
Jan Dyrby og Marianne Sørensen, Diget 2,
Torsten Kjær Jespersen og Helle Kjær Jespersen, Dalen 8.
Veje:
Vi har vedligeholdt Strandbjerggårdsvej med 6/16 skærver og en stor indsats fra Lars (Strandbjerggårdsvej
31).
Mosestien har vi ikke gjort noget ved ud over, at vi har lagt en bunke med 6/16 skærver. Granlygårdsvej
Grundejerforening har ordnet den de sidste par år. De planlægger en renovering i år, hvor vi betaler 5000
kr. Vi har ikke bidraget med en krone i de sidste mange år.
Overdrevsvejen har det ikke så godt, vi har igennem flere år set, hvordan vandet fra skoven løber over
vejen ved Granlygårdsvej. Hjørnet, hvor Overdrevsvejen drejer, har jævnligt været oversvømmet, der
påtænkes at gøre noget ved det. Mere under punkt 4.
Efterår 2017:
Firmaet 'Bandholmbroen' tog badebroen op og lod den ligge nede på stranden til en bestilt lastbil med kran
kom og hejsede broen op. De må ikke bære den op for arbejdstilsynet.
Her i foråret ringede 'Bandholmbroen' en fredag midt i april og spurgte, om det gjorde noget, at de satte
broen op nu de var i området. Det gjorde det selvfølgelig ikke. Og vi har nydt godt af det med det solrige i
april og maj.
Tak til Erik Andersen for at bygge vores fine bænke og gåplader ud for badebroen.
Landliggerudvalg:
Møde i Landliggerudvalget i Udby Forsamlingshus handlede om udlejning af sommerhuse og Kystsikring.
I marts måned var der et lokalt møde for vores område; her taltes bl.a. om hjertestarter, Kystsikring,
Flextrafik.

Arbejdsdage:
Arbejdsdag lørdag den 20. maj 2017 kl. 9.30. Det var et forfærdeligt vejr og teltet blæste bort, så vi måtte
sætte det op i krydset Strandbjerggårdsvej – Brinken.
Lørdag d. 1. juli havde vi arbejdsdag. Vi skar, klippede og brændte af. Stort fremmøde. Tak for det.
Lørdag d. 16. september var vi i gang igen, og igen med stort fremmøde. Vi skar, klippede og jævnede tuer.
Bondemanden med maskinklipper havde problemer med tuer og højt græs, og fik ødelagt sit skær af en
kraftig træstub, så han havde ikke nået at klippe så meget.
23. juni 2017: Sankt Hans aften der var arrangeret af Jørg Gøttler med bål og tale af Bent Ravn.
Foreningens 50 års jubilæum blev denne lejlighed markeret: Søren Petersen, Mosestien 7 og Morten
Rønager, Brinken 9 havde haft deres sommerhusgrund i 50 år. De fik en jubiluæms-opmærksomhed.
Dræn: (På hjemmesiden er der lagt et drænkort, der viser, hvor drænene løber)
I november gennemgik Drænudvalget drænføringen fra Mosestien til Vollerup kanal og vi konstaterede at
det fungerede upåklageligt. Drænudvalget har foreslået bestyrelsen, at der bliver foretaget en
prøvetagning for Coli bakterier.
Omkring 1. januar var der en sø i haven ved strandbjerggårdsvej 13, hos Claus og Annette.
Granlygårdsvej havde også inspiceret deres dræn i oktober, hvor det tilsyneladende fungerede fint. Men
der var en prop der først løste sig da nogle på Røllikkevej og Myntevej fik spulet drænrør.
Og i februar blev hoveddrænet spulet fra Strandbjerggårdsvej fra nr. 20 og ned til Brinken nr. 10 , ved
udløbet i Vollerup kanal var der samlet en anseelig mængde jord, der blev gravet op af Bjørn Mathiesen.
I marts var der en stor sø ved toppen.
Der kan i løbet af vinteren og det tidlige forår opstå problemer med de rigelige mængder af vand, så vi skal
måske have nogle til at se på drænbrøndene i løbet af vinteren.
Tak for året
Vi siger tak til alle, der i årets løb gelinde løser alle de små og store problemer, der kan opstå, hvor vi er
mange samlet.
Monica Bellmann stopper som mangeårig suppleant. Tak for indsatsen til Monica.
Hanne Heimdal har ønsket at slutte sit virke som vores effektive kasserer, teltopsætter og teltholder. Vi
siger tak for de mange gode år, og håber alt det bedste i fremtiden.

