
Juni 2015 – Bestyrelsens skriftlige beretning 

Til medlemmerne af Enø Strand GF 
Der er i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. Der er ved alle udsendt dagsorden inden møde og efterføl-
gende fyldige referater på hjemmesiden. Alt er fortsat tilgængeligt på www.enøstrand.dk 
 
Årets hovedopgaver har været: 
1) Digeprojektet efter Bodils hærgen i december 2013.  

Det er langsommeligt med udarbejdelse af projekt, licitation og efterfølgende godkendelser i Kystdirek-
toratet med høringer hos kommune, naturfredning mv. Måske har vi nyt på generalforsamlingen i form 
af en tilladelse fra kystdirektoratet. 
Der er udført en midlertidig reparation af opgangen/ trampehullerne i samarbejde med Hans Enø, så en 
storm med samtidig højvande ikke har frit løb ind i området med store oversvømmelser til følge. 
Stensætningen og Strandvejen ud mod trappen op til klinten er istandsat både efter Bodil og siden i år 
efter Dagmar og Egon. 

 
2) Arbejdet med nyt administrationsgrundlag og evt. lokalplaner for de enkelte sommerhusområder af-

venter kommunalt initiativ, og det går langsomt. 
 
3) Vi har arbejdet med hastighedsdæmpende tiltag/ trafiksikkerhed på Grønningen og Strandvej, som 

ønsket på generalforsamlingen 2014. Bestyrelsen forventede, at vi kunne agere som tiltagene på Ve-
sterhave på Langelinie og Lundegårdsvej uden større administrativt arbejde. 
Tidligere var det en enkel sag med blot et vink fra politiet, men nu er det kommunen, der er blevet 
sagsbehandler, og det er det ikke blevet hurtigere af. Sagen er pt. på vej fra kommunen i nok en runde. 

 
4) Vedtægternes og ordensreglernes bestemmelser om parkering på egen grund og ingen parkering på 

fællesarealer har været og er et varmt emne. Spørgsmålet er på dagsordenen til generalforsamlingen, 
og mere kan ses i referat fra bestyrelsesmødet af den 20. maj 2015. 

 
5) Bestyrelsen har aktivt fulgt nedlæggelsen af sommervandet og opgraderingen af det samlede helårs-

vand til et nutidssvarende ledningsnet. Vores bestyrelsesrepræsentant i Vandværket, Ole Pedersen, har 
ydet en kæmpe indsats og medvirket til, at vores ønsker og synspunkter er blevet taget med.  
Det store gravearbejde er gået hårdt ud over vores veje og lidt over fællesarealer, men der er fuld enig-
hed med Vandværket om, at gammel standard og måske også lidt forbedringer skal være afleveringsre-
sultatet.  
Bestyrelsen har opfordret Vandværket til at søge fusion med Karrebæk Vandværk, hvilket igen vil bety-
de opløsning/ nedlæggelse af vores lokale vandværk. 
Så kom også til generalforsamlingen i vandværket startende den 5. juli, kl. 10.00, også på Smålandsha-
vet.  

 
6) Projekt dige mod højvande fra Fjorden henligger et sted mellem Næstved Kommune og Kystdirektora-

tet, og der ventes i digelauget spændt og utålmodigt på skred i sagen. Helst inden vi her får engang høj-
vande som ved Roskilde. 

 
7) Pumpelauget arbejder stille og roligt, og alle dræn er i funktion. Sammen med nye vejbrønde langs Enø 

Kystvej er de lave områder holdt tørre i de våde perioder. 
 
8) Foreningens forventede aktiviteter i det kommende år vil formentlig koncentrere sig om:  

Kystdiget, administrationsgrundlaget, ejendomsskatterne/ grundskyld, vandværkets fusion med forven-
telig Karrebæk, parkering og trafik i området samt nye emner fra generalforsamling 2015. 

 
Bestyrelsen ønsker stadig flere medlemmer på e-mail.  Så send jeres oplysninger til sekretæren 
Bjarne P. på enoestrand@gmail.com, så oprettes I i vores mailbank. 

Husk at information hele tiden gives på www.enøstrand.dk af vores webmaster Henrik G. 

Mvh  
Kurt E., formand  
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