
Bestyrelsens beretning for året 2011-2012 

  

I året der er gået, siden sidste generalforsamling har der ikke været de store ting at tage hånd 

om, men der har da været lidt at se til. 
  
Der er blevet holdt 4 bestyrelsesmøder og noget er klaret per telefon. 
  
Badebroen blev sat op omkring den 1 juni.Den stod godt hele sommeren, vi blev forskånet for 

de helt store storme, men det blæste alligevel så meget at to trin på den yderste trappe gik i 

stykker og det ene forsvandt, det andet fik jeg sat nogle nye bolte i så det blev der til broen 

skulle på land, der var et trind til der var dårlig, så vi har fået lavet 3 nye trin. Der manglede 

også 2 føder da broen kom på land, så det har vi også fået lavet. 
  
Bænkene har fået lov at stå i fred, det er vores opfattes at de bliver brugt meget. 
  
Strand rensning, der var strand rensning dag 4-5-12 vi var ikke så mange som sidste år, men 

vi var da en del, nogle gjorde rent på strande, 3 malede bænke og nogle satte trin på trapper, 

så den var i orden til broen skulle stilles op, den blev sat op den 19-5-2012. 
  
Både på stranden, ud for firkanten er ikke vel set, da stranden der er for de badende. 
Vejene i området har klaret sig godt i vinter, det har ikke været så hårdt for den takket være 

den milde vinter.  
  
Der var 3 veje der trænger til en lidt større omgang, vi har lavet aftale med Kæmpe om at få 

dem rette op, så der ikke bliver kørt ved side af vejen.  
Søndervang har også klaret sig godt i gennem vinteren, den blev lappet to gange sidste år så 

der blev brugt mange penge på den, men da vi forsat ikke ved om der kommer en ny 

udstykning, vil vi ikke begynde på en større vedligeholdelse, men forsætte med at lappe de 

værste huller. 
  
Vi har igen i år lavet aftale med Flemming Kåd om at slå græs på rabatterne efter behov. 
  
Som det vel er alle bekendt var vinteren jo meget mild og næsten helt uden sne, det var jo 

godt for det er jo noget dyrt noget at få fjernet, vi havde holdt etmøde med de andre 

foreninger, for at aftale hvordan vi skulle takle det hvis vi fik en vinter som året før, men det 

kom ikke i brug, men så kan den måske bruges en anden gang. 
  
Grundvandspumpe brændte sammen sidst i marts måned, den havde larmet lidt et stykke tid, 

men jeg mente ikke det betød noget, for pumpen var kun 2½ år gammel, men det gjorde det, 

vi har valgt at købe et andet fabrikat i stede for Grundfos, for den her var nr.4 pumpe på 5 år. 
  
Den planlagte udstykning er ikke kommet længer end ved sidste generalforsamling, vi har 

svaret på nogle skema omkring miljø og der efter er der ikke sket noget, vi venter stadig på en 

lokalplan. 
  
Vandløb: Åen blev renset op sidste år, om det har hjulpet ret meget ved jeg ikke , jeg har 

været over ved Svallerup Strand nogle gange for at se om der har været ud løb, og det har der 

været, men det er jo store mængder der skal ledes ud så det tager nogen tid før vandet falder, 

når der kommet meget vand. 
  
Hjemmeside: jeg håber at i bruger vores hjemme side, for det er der vi lægger referat og 

andre meddelelser ind, er der nogen som ikke har adgang til Internet skal i sige til en i 

bestyrelsen, for så får i tilsendt, de ting som vi lægger på nettet. 
  



Der har i året der gået også været nogle få indbrud, men det er snart nogle tid siden jeg har 

hørt om nye indbrud, så det kan jo være at tyveknægtene inde side for tiden.  
  
I året der er gået, er der ingen huse der har skiftet ejer, og på nu væren tidspunkt er der 12 

huse der er til salg, og nogle af dem har været til salg i lang tid, og udsigten til at få solgt, er 

ikke for gode, for tiden. 
  
Kvas bunker lagt ud ved vejen er ikke så godt, da de er de rene brandfælder, og de udgør en 

stor brandfare, så jeg må på det kraftigste henstille til dem, der har noget at ligge om 

sommeren, at de får det kørt på genbrugstationen hurtigst mulig. Der bliver fligset her i 

efteråret 12, men det er sidste gang, kommunen skal spare, så de har sparet det væk, de 

glemmer bare hvor mange penge vi betaler i ejendoms skat, uden at få ret meget for pengene.  
  
Sidste årblevet muligt at mele sig til PBS, det er der mange gjort, men jeghåber at alle vel 

gøre det, så fremtidens betalinger går automatisk, det vel lette kasserernes arbejde meget, 

men husk forsat at melde adresse indringer, hvis i skifter hjemme adresse. 
  
Til sidst vel jeg gerne takke bestyrelse medlemmerne for godt samarbejde i året der er gået, 

og så vel jeg ønske alle en god og varm sommer. 


