Bestyrelsens årsberetning 2012
Mødeaktivitet
Bestyrelsen har afholdt 1 konstituerende møde samt 3 bestyrelsesmøder i løbet af 2012. Desværre blev vores
bestyrelsesformand ramt af sygdom, så en del af 2012 har næstformand, Gunnar Svendsen, været fungerende
formand.
50 års jubilæum
Foreningens 50 års jubilæum blev afholdt den 25.august med deltagelse af ca. 50 personer på Lille Skovvej, hos
Henning & Joan. Henning havde lejet et stort telt, så selvom vejret var lidt fugtigt, havde vi en hyggelig dag. Vi
skal beklage, at ikke alle grundejere modtog indbydelsen til at deltage i jubilæumsfesten.
Strandrensningsdag
Der blev afholdt strandrensningsdag den 28.april og der mødet ca. 10 personer op hos Thomas kl. 9.30. Vi
startede ved ”vores” område, ud mod skydebanen, og bevægede os mod syd til vi nåede parkeringspladsen.
Der blev samlet en del affald op, både småt og stort. ”Fangsten” blev i plastiksække beredvilligt kørt til
genbrugspladsen i Henning`s varevogn – tak Henning. Vi gentager succesen i år, lørdag den 30.marts kl. 9.30, vi
mødes på Stjernevang 7, hos Thomas.
Veje
1 vejskrab er udført af Jens Larsen ”Håbet”. Siden har vi hverken hørt eller set noget til ham. Bestyrelsen har
besluttet at opsige aftalen med ”Håbet”, da vi mener han ikke lever op til det han har lovet. Vejene blev også
repareret i november 2012, et arbejde vi heller ikke var tilfredse med. Bestyrelsen skal endnu engang opfordre
til at der køres hensynsfuldt på vores grusveje. Vi forsøger at forbedre vore vejes kvalitet ved at kontakte en
mere professionel ”vejmand”. Det bliver givetvis dyrere end vi er vant til, men noget må der gøres. Thomas har
påtaget sig opgaven med at finde en ny vejmand.
Broen på strandengen
Det blev på sidste års generalforsamling besluttet, at broen over Ellemose-renden skulle udskiftes og der blev
afsat kr. 8.000,- på budgettet til formålet. Den gamle bro var skyllet væk af de kraftige efterårsstorme i 2011.
Ved nærmere eftersyn af den ”strandede” bro, viste det sig at den ikke havde lidt ”fysisk” overlast, men blot
var skyllet op i haven til Tværvang 3. Vi fik en aftale med en entreprenør der alligevel var i området og for en
pris på kr. 500,- lykkedes det ved hjælp af hans minigraver og nogle beboeres håndkraft, at få den gamle bro
løftet på plads igen. Der er således kun brugt kr. 500,- af de budgetterede kr. 8.000,Nye ejere
Engvang 20 : Vivian Gram - Engvang 16: Peter Winsløw - Engvang 11: Heidi & Poul Petersen
Hæk-tilbageklip
Kommunen er stadig total passiv med hensyn til at følge op på vores henvendelser. Thomas har været i kontakt
med Kommunen uden held, men prøver igen.
Opkrævninger
Opkrævningerne for 2013 er udsendt den 11.januar med betalingsfrist sat til den 30.januar. Vi opfordrer til, at
alle betaler til tiden. Ingen udestående for 2012.
Bestyrelsen ønsker alle grundejere et godt forår og en god sommer.
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