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Nyhedsbrev fra Bestyrelsen – efterår 2017 
 
 
Kære Grundejere 
 
 
Så er sommeren 2017 slut, nok den vådeste og koldeste vi har haft i den tid vores 
sommerhuse har eksisteret.  
Men med den rette beklædning, og med de dejlige sommerhuse vi har, kan en regnfuld 
og kølig sommer jo stadig blive god. 
 
Dette håber vi har været tilfældet for alle! 
 
Ved sidste bestyrelsesmøde, d. 23. september 2017, gik vi, som det første en tur i 
området. 
Generelt synes vi at vores område, både fælles- og privatområder er i god og pæn 
stand. 
 
Dog kunne vi konstatere at der ved strandstien og ved ”åen” er en begyndende 
træsætning. 
Formanden har henvendt sig til kommunen og modtaget en hurtig og positiv 
tilbagemelding, om at kommunen allerede her inden vinter, vil fjerne disse uønskede 
træsætninger. 
Vi i bestyrelsen er meget glade for den positive dialog vi har med kommunen. 
 
Samtidig kunne vi konstatere, at der også i en del af de private volde er en del uønskede 
planter. Det drejer sig mest om tidsler og bynke. Især bynken kan være et problem, da 
den kan fremkalde en allergisk reaktion hos nogle. 
Derfor, hvis man konstaterer at der er nogle af disse vækster i ens volde, bedes man 
fjerne disse. 
Hvis man er usikker på hvordan bynke ser ud, kan vi henvise til vores hjemmeside, hvor 
vi har en artikel om vedligeholdelse af vores volde og enge. Den ligger under 
”Dokumenter” - ”Drift”, eller man kan klikke her. 
 
I øvrigt kan man på vores hjemmeside også se sidste referat fra vores bestyrelsesmøde. 
Det findes under ”Dokumenter” – ”Mødereferater”, eller ved at klikke her. 
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I uge 39, d. 25. september 2017, blev vores bade- og bådebro taget på land. Det var NBC 
Marine, sammen med Jens Bring’s (Strandhus Tværvej 1) rendegraver, der som 
sædvanlig, på deres professionelle måde, tog sig af opgaven. 

Ved generalforsamlingen i 2016 meldte bestyrelsen at vores bådebro (flydebro) var ved 
at være aldrene og at vi nok skulle regne med en snarlig bekostelig udskiftning. Det ville 
beløbe sig op i ca. 38.000kr. (Tilbud fra NBC Marine). Der blev gjort opmærksomhed på 
at en justering af budgettet til den tid kunne blive nødvendig. Den eneste kommentar der 
var til dette emne kom under behandling af regnskabet:  

”Kassereren, Grete Pedersen, fremlagde regnskabet og budgetoversigterne. Et medlem 
betonede at der helst skulle være midler nok flydebroens vedligehold og evt. fornyelse. 
Formanden erklærede sig enig, og kassereren pegede på at der er nogen opsparing 
allerede. Herefter blev regnskabet godkendt.” 

Da vi tog flydebroen op i 2016, vurderede formanden og NBC Marine at flydebroen kunne 
klare sæsonen 2017. Og sådan blev det. Vi havde hermed sparet udskiftningen med 
mindst ét år! 

Da vi i år tog flydebroen op, måtte vi (NBC Marine, Jens Bring og jeg(formanden)) dog 
konstatere, at flydebroen nu står for en udskiftning. Den buede så meget under løftet, 
at gulvet i midten løsnede sig, og vi var nervøse for at broen ville brække over på 
midten. En af flyderne var forsvundet (træet er efterhånden blevet så blødt, så 
skruerne nemt løsnes). 

Vi har fået to tilbud fra NBC Marine, ét for en ny flydebro magen til den vi har, og ét på 
en flydebro lavet af plastic med ca. samme dimension som den gamle. Prisen på begge 
tilbud er ca. det samme, knap 40.000kr.Fordelen med flydebroen i plast er lavere vægt, 
men ulempen er at den ligger lavere i vandet og meget ofte vil være ”våd”.  

Vi vil på næste bestyrelsesmøde, som på nuværende er fastsat til 4. november 2017, 
diskutere hvad vi skal gøre med flydebro-projektet. 
 
Hvis der er nogen der har kommentarer til dette emne, må I meget gerne skrive til 
bestyrelsen/formanden carsten3500@gmail.com 

Så hurtigt som muligt efter bestyrelsesmødet kan I læse referatet på vores hjemmesiden 
og se hvad vi er kommet frem til. Vi vil selvfølgelig sende en mail, når referatet er 
tilgængeligt. 
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Så har vi fået lysleder til vores sommerhusområde.  
 
Dette har betydet en del gravearbejde, både hos dem der har valgt at købe produktet, 
men også i vores fællesområder. 
 
Under vores ”gå-tur” i området ved sidste bestyrelsesmøde kunne vi konstatere at både 
gravearbejdet og reetablering generelt er gået rigtig godt, men der var nogen steder, 
der trængte til en bedre reetablering. Formanden har henvendt sig til entreprenøren 
der havde fået kontrakten på ”gravearbejdet”. Entreprenøren lovede at det hurtigst 
muligt ville blive udbedret.  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
Med disse ord vil…….. 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen ønske alle 
 

Et rigtig godt efterår. 


