God dag og velkommen til Strandbjeggårdens generalforsamling 26. maj 2019.
Bestyrelsen har bestået af
Formand: Søren Birk Pedersen, Næstformand Annette Mathiesen, Kasserer Jørg Gørtler, Sekretær Annette
Holck, Morten Ronager, suppleanterne Torben Louis Kærgaard og Claus Erik Nielsen. Vi har holdt 3
bestyrelsesmøder og haft en masse mailkorrespondance. Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, hvor vi alle
har haft noget at byde ind med, det samme gør sig gældende ved arbejdsdagene, hvor foreningens
medlemmer gør et fremragende arbejde til vores fælles bedste.
Kan vi sige velkommen til nogle nye sommerhusejere?
Har vi haft nogle indbrud i det forløbne år?
Den meget varme sommer sidste år har måske været årsag til, at vi ikke har døjet med vand på grunde og veje
før i april, hvor fællesarealet blev rigtig vådt med en lille sø, der hurtig forsvandt igen. Fik vi så gøgeurten at se
på fællesarealet? Vores fine orkide.
Fællesarealet har stået smukt efter det blev klippet i begyndelsen af september. På arbejdsdagen blev det
afskårede revet sammen og lagt i bunker, som dog måtte ligge til sidste lørdag i efterårsferien, før det var tørt
nok til afbrænding, det er en fornøjelse at se, hvor mange af foreningens medlemmer, der har deltaget på årets
arbejdsdage, tak til Jørg, der har stået for organiseringen.
Nu er vi kommet ind i en ny fase, hvor vi klipper hele arealet i slutaugust, lader planterne vokse op og sætte frø
i forår og sommer, nu er det vi skal til at observere hvilke planter, der er på vores areal. Der er nogle, som vi
skal fjerne/holde nede som f.eks. sæbeurt, der har været brugt som vaskemiddel, xx, yy, zz og vi skal stadig
bekæmpe rynket rose, måske kan vi klippe dem partielt sammen med Granlygårdsvej, de skal også have slået
dem 5- 6 gange i løbet af sommeren.
Vi står også over for at transformere vores syn på naturen. Vi skal måske til at hæve skæret på plæneklipperen
eller slå græsset senere. Vi skal undlade at køre så meget haveaffald på genbrugspladsen, og i det hele taget
tage det mere afslappet, tælle til fire, før vi fælder det næste træ, samtidig skal vi også til at elske tidens
tekniske installationer, det bliver ikke den rene naturromantik, vi har forude.
Det bliver spændende at se, om vi alle kommer til en forståelse af den mangfoldighed, vi er ved at gøre kål på.
Der er også et andet aspekt. Maleren L.A. Ring, som malede det sjællandske landskab fra 1900- 1930 erne
gjorde intet for at undgå at male alle telefonpælene og den ny tids tekniske installationer ind i billederne.
Skraldebilerne skal frem og rabatterne skal jo være 3 meter brede, vi skal planlægge nogle varierede hegn lidt
ligesom Hedeselskabet begyndte med sidst i halvfjerdserne, hvor de gamle gran og fyrretræshegn måtte give
op.

Vi fik sidste år skrevet dræn ind i vedtægterne. på linie med vand
Torben Kærgård og jeg holdt et møde med formanden fra Floravej, Steffen Lassen, og næstformanden fra
Granlygårdsvej, Nils Erik Bickham, den 8. august og et par dage efter inspicerede vi sammen Dræn 3, der løber
hen over Strandbjerggårdsvej og ved nr. 11 slår et slag ind langs diget, der skiller Floravej og vores forening, her
fandt vi to brønde der, ikke var markeret på vores drænkort. I november tømte vi brøndene i Dræn 3. for slam
og forsøgte at finde en formodet brønd ved Strandbjerggårdsvej 11. Det var desværre forgæves, vi skal måske
prøve senere med en metaldetektor, vores nabo på Granlygårdsvej har med held brugt den metode.

Dræn 1. Nils, næstformanden fra Granlygårdsvej, har gjort et stort arbejde med at få orden på drænet, der
løber videre ind over Mosestien til os og ned over Toppen, Dalen og langs Strandbjerggårdsvej og ned til
Vollerup kanal. Det vi nu kalder Dræn 1.
Dræn 2. løber helt oppe ved Overdrevsvejen og ender i en brønd på Floravej med god gennemstrømning
direkte til havet, de har fået etableret en transportrør langs Floravej ned til havet.
I september adviserede vi de grundejere, hvor dræn 1. og 2. passerer, hvor vi tømte brøndene.

For ca. tyve år siden blev der lagt en 20 cm transportrør i plast og drænrør i plast parallelt ned langs
Strandbjerggårdsvej fra nr.20 og omtrent ned til Brinken. Nu har vi et 20 cm plastrør langs
Strandbjerggårdsvej, og et drænrør af tegl af den gamle type, der både er transport og dræn. Det løber ind
under Søren Jensens Hus.
Nu er spørgsmålet, om det ikke er på tide at få en ny brønd og et 30- 40 cm bredt rør der, løber det sidste
stykke langs Strandbjerggårdsvej og ned til Vollerup Kanal.
Vi kunne godt have sat det på til vedtagelse på denne generalforsamling, men det er måske godt at summe lidt
over det.
Vi har dog indhentet et tilbud, så man kan få en fornemmelse af omkostningerne.
Fremtidssikring. Der skal jo helst være en mulighed for at koble sig på de til enhver tid eksisterende brønde, så
derfor er det et spørgsmål, om vi ikke skal have 30 – 40 cm. ledning det sidste stykke af vores fremtidige dræn?
Når man kobler sig på en brønd, skal det registreres og sættes på kommunens kort. På længere sigt vil nye
brønde og bredere transportrør måske nok være en nødvendighed for at få vandet væk i en fart.

Vi står også over for at have nogle personer til et praktisk dræninspektionshold.

I forbindelse med Overdrevsvejen asfaltering fik vi en brat nedkørsel til Strandbjerggårgsvej. Vores falckmand,
som fylder skærver i vejen, hjalp os med udbedre nedkørslen med noget asfalt granulat. Stor tak for det.
Broen kommer næsten smertefrit op og ned, Bandholmbroen kommer med en lastbil med påmonteret kran og
sænker brostykkerne ned på stranden.

På sidste års Generalforsamling blev det vedtaget, at vi skal opsat en hjertestarter. Efter at have erfaret, at
Floravej har en hjertestarter på vejen i forlængelse af Brinken, blev det nu mere oplagt at sætte en ved den
gamle telefonboks. Ole Toft og hustru har tilbudt, at vi kan opsætte hjertestarteren i deres carport, det vil blive
billigere at trække strøm, og den vil være mere beskyttet mod vejr og vind. Vi er kommet frem til, at det er
fordelagtigt at lease en hjertestarter hos Falck, hvor der indgår service og mulighed for at få en forbedret
udgave efter en bindingsperiode på 3. år.
Vi uddyber tilbuddet efter beretningen
Vi har været til 2 områdemøder med de grundejerforeninger, der strækker sig fra Saltbæk i øst til foreningen,
der ligger ved kommunens offentlige badebro ved Vollerup. Der er meget focus på motorvejsbroen til Århus
over Samsø.
Og så siger vandværket, at vi noget fortrinligt vand.

Stor tak til alle i foreningen for det store engagement der vises ved arbejdsdage og alt det mere skjulte i
dagligdagen.

