
BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 

 

MØDEAKTIVITET. 

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, og har desuden haft en del telefon- eller mail-kontakt alt i god ro 

og orden. 

VEJE. 

Der er udført 4 vejskrab af vores entreprenør. I november blev der tilført 10 m3 ærtegrus  til gruskasse samt 19 

m3 fordelt på vores veje. Vi har måtte vente  3 mdr. på vejskrab i foråret  pga. våde veje. Der følges op. 

DRÆN. 

Der er blevet repareret og spulet dræn på Tværvang ud for nr. 5. udbedret skade på drænbrønd på Stjernevang 

over for nr. 7. 

STORME 2014-2015. 

Vi havde 2 mindre storme Dagmar og Egon men nok til at beredskabet måtte lægge sandsække ud ved og 

omkring åen og adgangsvej til stranden for enden af Hyldegårdsvej. 

STORMFLOD. 

Der er blevet stiftet et stormflodsikringsudvalg, bestående af Mogens Bonde Tværvang 4 og Poul Petersen 

Engvang  11. Fra bestyrelsen deltager Gunnar Svendsen Mellemvang  8 som bisidder. Første møde var i marts 

2015. 

HÆK-TILBAGEKLIP. 

Endelig har vi fået (med Thomas hjælp) kommunen til at komme herud for at vurdere forholdene i vores 

grundejerforening, så nu vil der blive fulgt op på dette. Kommunen oplyste at der bliver henkastet haveaffald 

mm. på Strandengen og på det gamle militærområde (skydebane)  DET ER FORBUDT... 

STRANDRENSNING. 

Der blev igen i år holdt strandrensningsdag 28/3  Vi mødtes ved  Stjernevang nr. 7 til kage og en lille starter, gik 

ca. 1 1/2 - 2 timer med små pauser (kage-drikke). Stor succes, stor tak til Thomas og Henning med varevogn og 

trailer Lille Skovvej. 

NYE EJERE. 

Ny ejer på Stjernevang nr. 5, Henning Kaffka, som vi byder velkommen i foreningen. 

ØVRIGT.                                                                                                                                                                                         

                    

Bestyrelsen påminder venligst at der køres hensynsfuldt (det vil sige langsomt) på vores veje da disse er en stor 

udgift i regnskabet. Ved brug af plæne - motor og andre redskaber vis hensyn til naboer og resten af foreningen 

(PÅ FORHÅND TAK) 

Bestyrelsen ønsker alle et godt forår og en god sommer 2015.                                

Marts 2015 Bestyrelsen. 


