Grundejerforeningen Over Dråby Strand
Årsberetning - 2017
Mødeaktiviteter:
I perioden fra sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder. Derudover har
bestyrelsesmedlemmerne været i løbende dialog.
Veje:
Der er udført 4 vejskrab i perioden: 19/4 - 8/11 - 20/11 og 1/12 og der er tilkørt 6 vognlæs vejmateriale à
kr. 4.000,-. På trods af ovennævnte tiltag har det med de store nedbørsmængder, som vi har haft, været
svært at holde vores 1,7 km lange veje i en acceptabel stand .
Da vinteren har vist sig fra den milde side, har snerydning ikke været aktuel.
For at undgå ulovlig, uvedkommende parkering i vores græsrabatter har vi hos politiet anmodet om
tilladelse til at opsætte skilte med ”Parkering forbudt”, men dette er blevet afslået .
Dræn:
Den planlagte udbedring af vores drænsystem har desværre ikke kunnet gennemføres pga. den
vandmættede jord.
Så snart entreprenøren vurderer, at arbejdet kan udføres uden fordyrende grundvandssænkende
foranstaltninger, vil arbejdet blive gennemført. Dette forudsætter en længere sammenhængende tør
periode
Storm 2017:
Heldigvis har vi i det forløbne år ikke haft storme, der har anrettet skader.
Stormflod:
Kystsikringsudvalget vil under dagsordenens punkt ”Evt.” fremlægge status redegørelse for det forgange år.
Hæk tilbageklip:
Tilbageklip af træer og buske langs vore veje og rabatter ser overordnet rimelig ud, og de få grundejere der
ikke overholder kravet om tilbageklipning, vil her i foråret få en skriftlig henvendelse fra bestyrelsen med
krav om at bringe tingende i orden.
Strandrensning:
Traditionen tro blev den årlige strandrensning afholdt lørdag d. 25. marts 2017. Mange grundejere mødte
op, vejret og humøret var i top, og heldigvis var mængden af det opsamlede affald mindre end de tidligere
år. Det opsamlede blev efterfølgende kørt på genbrugspladsen.
Nye ejere:
Lille Strandvej 12
Stjernevang 8

Ole Schønemann Jensen
Rasmus Ludvigsen & Maja Radojevic

Vi byder de nye ejere velkommen.

Grundejerforeningen Over Dråby Strand
Øvrigt:
Løsgående hunde i vores område og på strandengen er stadig et stort problem. Hundene SKAL føres i snor
og eventuelle efterladenskaber SKAL samles op.
Afbrænding af grene og andet haveaffald er ifølge loven ikke tilladt nogen steder i Danmark. Dette er der
stadig nogle grundejere der ser stort på .
Der er opført en ny solid bro ved den nordlige rende som erstatning for den gamle, der gik til under de
seneste efterårsstorme. Benny og Mogens har stået for arbejdet tak til dem for det flotte resultat.
Budgettet til vedligeholdelse af vore grusveje er en stor post for foreningen. Derfor skal vi anmode, om at
alle brugere af vejene kører hensynsfuldt (langsomt) for at begrænse skaderne på dem, især i de våde
perioder. Det overordnede vejvedligehold påhviler bestyrelsen, men medlemmerne opfordres til selv at
udbedre huller i vejen ud for egen ejendom med det vejmateriale, der frit kan afhentes på Tværvang 1.
Bestyrelsen ønsker alle foreningens medlemmer et snarligt forår og en god varm sommer.
Marts 2018.
Bestyrelsen

