Til Medlemmerne Enøstrand GF
Nyhedsbrev november 2015.
Søndag d. 22. november 2015
Kære Medlemmer
Bestyrelsen har varslet ordinært bestyrelsesmøde til onsdag 25-11-15, men mødet er aflyst/ udskudt indtil
videre pga. manglende emner til dagsordenen.
Bestyrelsen afventer nyt fra kommunen i arbejdet omkring lokalplaner for sommerhusområderne.
Vi har nu fået en udmelding om, at alle bestyrelserne vil blive inviteret til møder med forvaltningen i løbet
af december for at drøfte oplæg generelt, og specifikt for de enkelte områder til en kommende lokalplan.
Så vores bestyrelse afventer spændt oplæg og invitation til møde og dialog, og vi vil holde medlemmerne
orienteret i sagen.
Dige projektet såvel mod hav som fjord ligger meget stille i kommunen og Kystdirektoratet, så vi venter og
beder til at ingen ny Bodil vil hærge vores område med vinterstorme.
Det er langsommeligt og utilfredsstillende og digelaug og fællesudvalg for grundejerforeningerne rykker
jævnligt, men uden den store succes.
Mindegabets tilgroning er som aftalt også rejst over for kommunens Natur- og miljøafdeling, men de har pt.
ikke tid til at se på denne sag.
Ole og jeg har rykket igen med nu inddragelse af det politiske niveau, så vi forventer at få skred i sagen.
Bestyrelsen har fået henvendelse og spørgsmål til klipning af hegn og buske ud til vej og sti.
Spørgsmålet behandles på næste møde, men jeg kan allerede nu opfordre alle grundejere om, at få klippet
ind til eget skel ud fra vedtægternes og lokalreglernes bestemmelser, således at passage og oversigtsforhold er i orden.
Det er i øvrigt et fint at udføre dette arbejde nu, idet grene og buske er lette at komme til, og det afklippede fylder kun lidt og er let at transportere bort.
Foreningens økonomi ser fornuftig ud, idet der ikke har været større udgifter henover efteråret.
Opkrævninger for 2016 udsendes fra kassereren til betaling i januar 16.
På vandværkets ekstraordinære generalforsamling blev nedlæggelse og fusion med Karrebæk vandværk
enstemmigt vedtaget således at leverance af vand fremover sker fra Karrebæk vandværk.
En forbindelsesledning skydes i kommende uge under Mindegabet, og vores ledningsnet kobles sammen
med Karrebæk, så når du/i kommer i huset om en god uges tid så prøv lige om vandet eller kaffen skulle
smage anderledes.
Et referat fra Enø Strand Vandværk er på vej.
Ellers et stille og roligt Enø, men meget vådt og uden nogen sne af betydning i denne omgang.
Huller i vejene fyldes op efter behov, og der er ingen problemer med hurtig og støvende kørsel i området.
Mange hilsner på bestyrelsens vegne.
Kurt E.

