
 

 

 

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2014-2015 
Beretningen dækker perioden fra sidste ordinære generalforsamling 06.07.2013 

 

1  Bestyrelsen 
Arbejdet i bestyrelsen har fungeret godt. Vi konstituerede os, og har afholdt i alt 6 møder. Der har ikke været så 
store emner som tidligere sæsoner (vedtægtsændringer, lokalplan), men daglig drift, grundejersager og kontakt 
med kommunen og andre. Der har blandt andet været mulighed for at søge midler fra kommunens projekt- og 
udviklingspulje vedr. sommerhusområder. Vi har for tiden ingen ønsker, med har bedt om at blive orienteret om 
kommende projekter i sommerhusområderne fx cykelstier. 

Der har været fremført kritik af, at referatet fra generalforsamlingen 2014 var for længe undervejs. Det var 
naturligvis uheldigt, navnlig da det først kom af sted efter, at opkrævningen om det forhøjede vejbidrag kom fra 
kommunen. Hvis generalforsamlingen ønsker sikkerhed for, at fristen for udsendelse af referatet overholdes, må 
dette udføres anderledes end vanligt. Vi har derfor på mail til medlemmerne søgt efter en referent og foreslået 
1000 kr. som en erkendtlighed for opgaven. 

 

2  Dræningsprojektstøtte 
Der var igen afsat støttemidler i budgettet til oprettelse af et drænlaug (5000 kr. i 2014 og 5000 kr. i 2015). Der 
har imidlertid ikke været nogen ansøgninger endnu. 

 

4  Lokalplanarbejdet 
Der har været kontakt med kommunen angående genneførelse af en lokalplan for vores område. Vi havde kort 
efter nytår d.å. fået stillet i udsigt, at vi ville blive kaldt til møde herom til efteråret. Vi har imidlertid pr. 01-06-
2015 fået besked fra planchef Poul Hvidberg-Hansen at kommunens arbejde med denne er stillet i bero indtil 
videre. 

 

5  Vejenes beskaffenhed 
Vejenes beskaffenhed er et emne, vi til stadighed behandler på bestyrelsesmøderne. På nuværende tidspunkt 
sparer vi op til en større renovering af asfaltbelægningen på Skærbyvangen i henhold til forslag og beslutning 
på sidste års generalforsamling om forhøjelse af vejbidraget i 2 år. Der foreligger udkast til en aftale med et 
asfaltfirma herom. Opsparingen af midlerne i vejfonden betyder, at der ikke bliver opfyldt huller i grusvejene nu. 
Man er selv meget velkommen til at udføre dette med grus fra grusbunken på ”telefongrunden” ved Elefantstien. 
Slipper gruset op, bedes man kontakte bestyrelsen, især vejformand Ole Kristensen. Der har været færre 
problemer med manglende beskæring i vejsiderne sidste år, end vi tidligere har haft. Det er glædeligt og denne 
tendens skal gerne fortsætte, så hold øje med udhængende vækster – også fra baghaverne. 

Vejstenene trænger flere steder til rensning og opmaling, og der er truffet aftale med en lokal håndværker om 
dette. Klipning omkring stenene foretages af grundejer John Voermanns som aftalt på generalforsamlingen i 
2013. 

 

6  Lodsejerlauget Vibo Plantage 
Der er en udmærket kontakt mellem de to foreninger, og vi satser på et møde i eftersommeren. 

 

7  Naturvandring 



 
Igen i år har der været afholdt fugletur en smuk morgen i pinsen. Turen blev i år ledet af Nicolai Vestergaard-
Hansen og 7 deltagere nød turen. 

 

8  Skiltning i forbindelse med fartbegrænsning  
Det har i mange år været et emne på generalforsamlingerne, at der køres for hurtigt på vores veje. Da der ikke 
må/kan opsættes skilte med et færdselslovpåbud om fartbegrænsning lavere end 30 km/t, har vi udformet et 
skilt, der lovligt opfordrer til at køre langsommere samt et velkommen til Skærby Strand Grundejerforening. (se 
forslag på dagsordenen pkt. 4). Skiltet er designet af Nicolai Vestergaard-Hansen. 

  

9  Hjemmesiden 
Foreningens hjemmeside fungerer pt. ikke tilfredsstillende. For at ændre på dette mener bestyrelsen at der må 
der ansættes en webmaster, enten fra et firma eller et medlem fra foreningen. (se forslag på dagsordenen pkt. 
4) 

 

10  Foreningens klitarealer 
Vi har fået fjernet klitroser på foreningens klitarealer ved Skærbydal og ved Elefantstien og fået fritlagt 
foreningens tilsandede bænke. 

 


