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Nytårs- og Nyhedsbrev til medlemmerne i Enøstrand GF. 
Kære medlemmer her ved årsskiftet et godt nytår til alle samt lidt status for året, der er ved at rinde ud, 
samt lidt nyt for det kommende år. 

Nedlæggelse af sommervandet. 
Arbejdet skrider pænt frem. Der holdes pause her i julen, men maskinerne sættes i gang  i starten af det 
nye år, og vejrprognosen ser i øjeblikket god ud. Der mangler nu Mindegabet og de små veje ved 
Grønningen og med fortsat gunstigt vejr burde gravearbejdet og tilslutninger kunne være færdigt i starten 
af februar, hvorefter alle er på helårsvand i et opdateret ledningsnet for hele Enøstrand GF. 
Reetableringen foretages efterfølgende, men dette arbejde vil ikke være færdigt før hen på foråret. 
Istandsættelsen følges af foreningen, og der kan blive tale om forbedringer i samarbejde med Vandværket 
og med eventuelt mindre udgift for foreningen. 

Kyst diget efter Bodils hærgen. 
Vi har stadig vores projekt liggende i kystdirektoratet, men har endnu ingen tilladelse eller anden form for 
respons modtaget. 
Diget er midlertidigt repareret her i november/ december efter aftale med Hans R. J. ved de 2 
trampehuller. Sikkerheden har et niveau som før Bodil, således at en normal hård vinterstorm ikke uden 
videre bryder igennem og forårsager oversvømmelse. 
Projektet som ligger i Kystdirektoratet vil blive behandlet senere i bestyrelsen og på generalforsamlingen  
2015. 

Projekt dige mod fjorden til sikring af Enø og Lungshave mod højvande er på vej. 
Dette projekt er nu forankret i Næstved kommune, og materialet er herfra sendt til Kystdirektoratet. 
Digelauget og Næstved kommune har møde med direktoratet d. 16-01-2015 på Enø/ Lungshave. 
Vi forventer efterfølgende godkendelse af projektet fra Kystdirektoratet, således at der kan arbejdes videre 
i kommunens regi, så en Roskilde fjord oversvømmelse forhindres. 
 
Trafiksikkerhedsmæssige tiltag i vores område. 
Bestyrelsen ser på forskellige muligheder, herunder bump som etableret i områder på Vesterhave Strand i 
bl.a. Lundegården GF, som et hastigheds begrænsende tiltag. 
Skiltningen vil blive gennemgået og muligheden for spejle ved udkørsel fra de små veje tages med. 

Hjemmesiden og kommunikation 
Vores hjemmeside www. Enøstrand.dk har været nede henover julen, men er nu oppe igen per 31. 
december, så kig ind. Vores mail enoestrand@gmail.com fortsat er aktiv, og vi ønsker stadig flere 
tilmeldinger her. Opslag foretages fortsat i ”Kassen”. 

Kontingent 2015 og næste bestyrelsesmøde. 
Opkrævninger på beløbet 1450 kr./ grund er udsendt og forfalder til betaling 15-01-2015. 
Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til 8. januar 2015, og emner til dagsorden modtages meget gerne fra 
medlemmerne en uge før. 
 

Med ønsket om et godt nytår til alle fra Bestyrelsen 
 
Kurt Eriksen 
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