Juni 2016 – 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 efterfølgende fyldige referater på hjemmesiden. Der er endvidere udsendt Nyhedsbreve.
Alt er fortsat tilgængeligt på www.enøstrand.dk

Årets hovedopgaver har været:
1) Fortsat arbejde med Digeprojektet både mod fjord og hav. De 2 sager er nu slået sammen, og vi er nået
til, at Kystdirektoratet har anbefalet det samlede projekt som værende fornuftigt og dækkende mod en
situation som Roskilde fjord.
Det forventes nu, at kommunen vil udsende information til grundejere og andre interessenter på
Lungshave og Enø her i juni samt invitere til møde i august i samarbejde med Digegruppen.
Stensætningen og Strandvejen ud mod trappen op til klinten er istandsat både efter Bodil og siden i år
efter Dagmar og Egon.
Stendiget på stykket Strandvejen 26 til 30 (fra Skipper til Ravn ved trappen til klinten), som er foreningens ansvar, søges forstærket ved opsamlingen af de eksisterende sten, således at vej og bagland beskyttes mod almindelig hårdt vejr.
2) Arbejdet med nyt administrationsgrundlag og lokalplaner for de enkelte sommerhusområder skrider
fremad. Enøstrand GF har i dialog med kommunen udarbejdet oplæg til en lokalplan for vores område.
Materialet vil blive fremlagt på generalforsamlingen til orientering og drøftelse, og bestyrelsen forventer, at dette vil få medlemmerne til at møde frem i stort tal.
3) Vi har arbejdet med hastighedsdæmpende tiltag/ trafiksikkerhed på Grønningen og Strandvej, som
ønsket på generalforsamlingen 2014.
Vi har nu en tilladelse til at foretage de tidligere ønskede tiltag. Måske når vi et par forsøg inden generalforsamlingen – se referat fra sidste bestyrelsesmøde.
4) Bestyrelsen har aktivt fulgt nedlæggelsen af sommervandet og opgraderingen af det samlede helårsvand 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 enighed med Vandværket om, at gammel standard og måske også lidt forbedringer skal være afleveringsresultatet.
5) Pumpelauget arbejder intenst på at forbedre/ udbygge pumpekapacitet samt rense op, så alle dræn er i
funktion. Sammen med udbedring af grundejerforeningernes egne drænsystemer og nye vejbrønde
langs Enø Kystvej er en del udført. De laveste områder havde dog store problemer i december/ januar
med den megen nedbør.
I vores område stod marken op mod Gerbredgård under vand i flere omgange, og der blev pumpet
kraftigt. Nye brønde hos Hans R.J., hos Bækkene og hos os sammen med gennemspuling af drænene
skulle gerne betyde, at vi slipper lettere til vinter.
6) Mindegabets tilgroning er fortsat på dagsordenen, men det er svært at få kommunens miljøfolk i tale.
7) Sag om passage ved Strandvej 30 + 31, hvor foreningen søges inddraget som ansvarlige for dele af
stenkastningen her. Foreningen har tidlige henvist til trappen op på klinten, hvis højvande forhindrer
passage på stranden.
Foreningens forventede aktiviteter i det kommende år vil formentlig koncentrere sig om: Digeprojektet,
Lokalplanen for vores område, trafik i området samt nye emner fra generalforsamling 2016.
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 meget aktive webmaster He nrik G.
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