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Til medlemmerne af Enøstrand GF 
Bestyrelsen har møde torsdag d. 27. april og vi har en del emner til behandling. 

Højvande og Diger. 

Byrådet har besluttet at tage ansvar for processen, men det går langsomt for forvaltningen med at sætte 

skub i arbejdet, men digegruppen og fællesudvalget presser på for at komme videre. 

 Ny lokalplan for sommerhusområderne. 

Byrådet har lokalplanen til vedtagelse på møde 21-4-17, og Plan – og Ejendomme har indstillet til godken-

delse, så der skulle ikke være flere problemer i denne sag. Se hele forslaget på kommunens hjemmeside 

under møde i Plan – ejendomme 27-3-17. 

Kontingent opkrævninger 2017. 

Forventes nu at være på plads, men skulle der være spørgsmål eller fejl så kontakt Arne Frandsen. 

Stensætningen ved Strandvejen 30 + 31 

Foreningen har modtaget endnu et påbud fra kommunen om medvirken til passage langs stranden ved 

højvande. Vi mener stadig ikke, at Enøstrand GF er part i sagen. Alt anlæg er udført af tidligere ejere og 

lejere længe før Enøstrand GF blev dannet. Vi har inviteret centerchefen for Miljø – og Plan med til vores 

kommende bestyrelsesmøde til fortsat drøftelse. 

Veje – stier og grønne områder. 

Vejene er i fin stand og græsset gror, så der er forårsarbejde igang. Sammen med Hans Enø vil bestyrelsen 

se på fartdæmpende foranstaltninger som besluttet på generalforsamlingen 2016. 

Pumpelaug, Fællesudvalg og vandværk. 

Arbejdet med opgradering af pumper er afsluttet – se mere på www.enøpumpelaug.dk  og fællesudvalget 

arbejder med digeprojekt- se mere på www.fu-enø.dk . Vandværket har afsluttet den sidste del af arbejdet 

ved vores gamle hus, som nu er ryddet og overdraget til Hans Enø. 

Bestyrelsesmødet torsdag 27-4-17. 

Ovenstående emner vil være på dagsordenen. Skulle der være ønsker til andre sager/ emner så hører jeg 

meget gerne på min mail kuerik@mail.dk senest 21-4-17. 

Med ønsket om en aktiv og god påske med mange besøg og aktiviteter i huse og haver. 
Bestyrelsen v/ Kurt Eriksen. 
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