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Til medlemmerne af Grundejerforeningen Enø Strand 

En kort skriftlig beretning/information til generalforsamling 2014 i forlængelse af tidligere 

udsendte orienteringer på mail, lagt på hjemmesiden www.enøstrand.dk, samt opslag i 

vores kasse. 

Bestyrelsen har arbejdet en del på området ejendomsskatter efter drøftelserne 

på sidste års generalforsamling. SKAT har imidlertid udsat ankemuligheder til 

2015, som det fremgår af tidligere udsendelse. Når muligheden for anke op-

står, tages sagen op igen. Et medlem har fået afslag!! 

Bestyrelsens aftale om pasning af fællesarealer, veje mv. med Hans R. Jør-

gensen kører på 3. år og med fuld tilfredshed fra vores side. Der har været en 

del ekstra arbejde med klipning af roserne på strandarealerne samt oprydning 

og reetablering af vej og stensætning på det yderste stykke af Strandvejen ef-

ter orkanen Bodil. Vores strand og dige blev meget hårdt angrebet med store 

ødelæggelser. Det er nødvendigt hen over efteråret at udbedre og forstærke 

med nyt dige, så en efterårsstorm ikke slår igennem med oversvømmelser til 

følge. En ansøgning om reetablering ligger til godkendelse i Kystdirektoratet. 

På generalforsamlingen vil digeprojekt med tilhørende økonomi blive forelagt 

til drøftelse og beslutning. 

Aftalen med H.R.J. udløb marts 2014, og er efter genforhandling forlænget 

med 2 år til udløb 31. marts 2016. Bestyrelsen har accepteret en prisstigning 

fra 750 til 800 kr./ grund. 

I Enø Pumpelaug er der fortsat arbejdet med forbedringer af dræn og afvan-

ding af området. Der er nu et velfungerende drænsystem, og der er investeret 

i nye og stærkere pumper. Samtidig er vejbrøndene på Enø Kystvej udskiftet 

med kontraventiler ved udledning til fjorden, så der ved højvande ikke kommer 

oversvømmelse ind denne vej. 

I Digelauget er der fortsat arbejdet intenst på en sikring af vores område med 

ønsket om et dige mod fjorden. Vores første udspil var stykket fra dæmningen 

og ud langs Enø Kystvej og op på Redtzholm. Med nu, med et højdekrav på 

1,95 m, er det imidlertid nødvendigt at inddrage også Lungshave. Projektet 

starter nu fra Brohuset ned langs kanalen, bag om sejlklubben, over stejle-

pladsen, bag om Fjordhusene, frem til dæmningen og så ud langs Enøkystvej. 

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Nielsen & Risager og kommunen. Vi 

venter nu på en politiskbehandling om iværksættelse og afklaring af økonomi. 

Projektet er nu anslået til ca. 10 millioner.  

I Fællesudvalget af Grundejerforeninger på Enø er der arbejdet en del på flere 

hjertestartere på øen. 



Vandværket har haft mindre problemer ved opstart af sommervandet. Vi har 

bidraget med information via opslag og orientering på mail samt brug af vores 

hjemmeside, men vi når sikkert ikke alle.  

Vi har nu ca. 100 grundejere på mail, men vil meget gerne have de sidste ca. 

55 med. 

Vi orienterer også på vores hjemmeside www.enøstrand.dk. Så kig ind eller 

gå forbi vores opslagskasse. 

 

Altså: Bestyrelsen ønsker fortsat flere mailadresser. Send jeres oplys-

ninger på enoestrand@gmail.com og sekretæren tilføjer jer i vores mail-

bank.                          

 

Bestyrelsen er i fortsat dialog med kommunen om udarbejdelse af et admini-

strationsgrundlag for vores område. Det er forsat vores holdning, at der gives 

en generel dispensation for hele området gående på en lovliggørelse af hele 

området, som det så ud ved udmatrikuleringen og overtagelse december 

2010. Alle nye byggesager er et anliggende mellem grundejeren og Næstved 

Kommune. 

Foreningens forventede virksomhed i det kommende år: Arbejdet omkring vo-

res kystdige, Administrationsgrundlaget og ejendomsskatterne fortsat, Samar-

bejdet med vandværket, herunder måske en plan for afvikling af sommervan-

det.. 

Spørgsmål og bemærkninger til denne orientering modtages på tlf. 20 32 32 92 eller mail 

kuerik@mail.dk 

 

Med venlig hilsen 

p.b.v 

Kurt Eriksen, formand 
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