Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Enø Strand (GES)
Dato
Onsdag, den 30. november 2016.
Sted
Strømmene 67, 4736 Karrebæksminde.

Til stede
Kurt Eriksen
Arne Frandsen
Ole Pedersen
Bjarne Pedersen

(KE)
(AF)
(OP)
(BP)

Fraværende
Henrik Grønborg

(HG)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. september 2016
3. Siden sidst
4. Foreningens økonomi v/AF
5. Mindegabets tilgroning v/OP og KE
6. Stensætningen langs Strandvej 26–30 v/OP og KE
7. Lokalplan for vores område
8. Digeprojektet ud til Bugten og ind mod Fjorden
9. Pumpelavets arbejde i området v/OP
10. Indbrud på Enø og Lungshave
11. Eventuelt

Ad. 1.
Godkendt. Der var ikke indkommet forslag til punkter på dagsordenen fra medlemmerne inden
fristens udløb. Formanden har modtaget henvendelse vedrørende højtstående vand i et lavtliggende område af GES; medlemmet er svaret direkte.

Ad. 2.
Godkendt.
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Ad. 3.
(Se også Punkt 9.) Pasningen af området forløber efter aftalen, og såvel hoved- som sideveje rettes
løbende op eller efterfyldes. OP og KE oplyste, at der som et eksperiment fremadrettet vil blive
forsøgt anvendt materiale med flere sten til opfyldning på vejene med henblik på øgning af drænkapaciteten samt bedre stabilitet. Der vil til foråret blive udgravet fordybninger på tværs af vejene
et passende antal steder i området for at dæmpe trafikhastigheden.
Ad. 4.
Foreningens kassebeholdning i banken d.d. er på kr. 207.000,-. Der udestår betaling for vedligehold af området for i år. Desuden skal der afregnes for rydning af rør og siv i en del af Mindegabet,
anslået kr. 8.000,- (se næste punkt), samt for opretning af sten, antagelig kr. 10.000,- (se Punkt 6);
endelig skal der betales for projektet i Pumpelavets regi (se Punkt 9).
Ad. 5.
Der foreligger intet nyt fra kommunen i sagen. GES tager om få dage selv initiativ til slåning af
rør/siv fra vandkanten og 8-10 meter ud i Mindegabet.
Ad. 6.
Foreningen har på strækningen Strandvej 26-30 bekostet opretning/tilbagetrækning af sten til 2
meter over almindelig vandstand med henblik på at sikre, at Strandvej på dette stykke ikke forsvinder i tilfælde af hårdt vejr. For enden af Strandvej cirka ud for foden af trappen op til Klinten vil
der blive anlagt en form for passage/trappe af sten for at at lette adgangen til stranden efter opretningen af stensætningen.
Ad. 7.
Byrådet har vedtaget blandt andet for GES’ område et forslag til lokalplan, som er sendt i høring.
Der vil blive afholdt et borgermøde, som alle er inviteret til via e-Boks; mødet finder sted den 5.
januar 2017, kl. 17.00 i Samlingssalen, Karrebæk skole, Kirkebakken 41, Karrebæk. Bestyrelsen vil
deltage i mødet og efterfølgende samle op med henblik på en eventuel udtalelse.
Ad. 8.
Projektet kører trægt. Fællesudvalget (inklusive Lungshave og Fjordhusene) samt Digegruppen har
skrevet til forvaltningen og ønsket et møde på chefniveau blandt andet vedrørende en fremadrettet ’køreplan’; der vil eventuelt blive rykket – og i mellemtiden er håbet, at området ikke påny vil
blive ’besøgt’ af en ’gæst’ med Bodils styrke.
Ad. 9.
Pumpelavet har erstattet de oprindelige to mindre brønde med én stor og øget pumpekapaciteten. Alt kører efter planen og kan studeres nærmere på lavets hjemmeside (www.enoepumpelaug.dk), hvor der også vises billeder af etableringsarbejdet.
Ad. 10.
Alle opfordres dels til at følge Det kriminalpræventive Råds anbefalinger (se GES’ hjemmeside
www.enøstrand.dk under Links) dels til nabohjælp for at forebygge indbrud i området. Bestyrelsen
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vil gerne orienteres, hvis problemet skulle opstå i GES; i givet fald vil nabogrundejerforeninger
eventuelt blive kontaktet med henblik på at tage fælles initiativer mod uvæsenet.
Ad. 11.
Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt tirsdag, den 10. januar 2017; kl. 19.30.

BP

3

