Beretning generalforsamling 2014

Oktober 2014

Velkommen til generalforsamling 2014.
Dejligt at se så mange.
Det er nu anden gang vi indkalder via mail. Vi kan vel godt sige, at vi er kommet
godt i gang. Der er sikkert ting, der stadig kan forbedres. Sig endelig til hvis der er
uhensigtsmæssigheder.
Vi er også sikre på, at når vi først har er blevet vant til at bruge dette medie vil vi
forhåbentlig få en tættere kontakt med hinanden.
Anders vil senere i beretningen informere om status m.v. på dette område
Det sidste år har vi – eller rettere Hans Otto – arbejdet meget med Allan og Bodil.
Det må siges, at være personer som vi har brugt meget tid på. De sørgede virkelig for
at vores område blev udsat for store forandringer.
Hans Otto vil under dette punkt redegøre for det udførte og det planlagte. Kom
nu endelig med gode ideer m.v. Det er jo jeres område.
Følg i øvrigt med på hjemmesiden.
Hastigheden på Nørhedevej – Blomstervej m.v. er til stadig drøftelse. Kommunen er
klar i mælet. Der bliver ikke ændret på hastigheden på Nørhedevej. På stikvejene
fungerer det vel nogenlunde. Dog bør alle engang imellem se i bakspejlet når man
kører på stikvejene for at få et indtryk de støvgener kørslen giver.
På baggrund af debat på generalforsamling 2013 drøftede bestyrelsen indgående
spørgsmålet om ændring af belægning på i første omgang Nørhedevej – senere måske
også Blomstervej. Vi har fået tilbud fra to landsdækkende asfaltfirmaer og et lokalt
firma, der kan udføre en flisebelægning.
Sidstnævnte forslag fremsættes nu som forslag m.h.p. en endelig afklaring drøftelse
af ændring af belægning på Nørhedevej.

Bestyrelsen har stadig fokus på tilhørsforhold af friarealerne. Her har vi ikke noget
endegyldigt svar i øjeblikket. Kommunen er på dette område også klare i mælet. En
grundejer i Fjand har netop forsøgt t få lov at bygge tæt på vandkanten. Dette blev
afvist af kommunen.
Vi følger løbende udviklingen og mulighed for evt. at overtage arealerne mellem
sommerhusområdet og fjorden.

Der skal lyde en stor tak til Hans Otto og John Tuck for deres arbejde omkring
naturplejen. John også en stor tak fordi du er god til at give os dårlig samvittighed,
hvis vi ikke lige får sendt det til dig som skal på hjemmesiden.
I øvrigt også en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet. ” I er rare at være sammen
med”
Beretningen overgives hermed til generalforsamlingen.

