Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamling 2017
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 slået sammen, og som meddelt
sidste år anbefalet af kystdirektoratet.
Kommunen udsendte information til grundejere og andre interessenter på Lungshave og Enø i juni 2016
samt inviterede i samarbejde med Digegruppen og Fællesudvalget Enø til interessent møde i september
2016.
Kommunen har på Byrådsmøde februar 2017 overtaget projektet.
Der arbejdes nu videre med projektet i kommunens regi, og med inddragelse af Fællesudvalget og di‐
gegruppen. Yderligere orientering på www.fu‐enø.dk .
Stensætningen og Strandvejen ud mod trappen op til klinten er istandsat både efter Bodil og siden i år ef‐
ter Dagmar og Egon. Samme stensætningen mellem nr. 24 og 30 (Skipper og Ravn) som er foreningens
ansvar er forstærket ved opsamlingen af de eksisterende sten således at vej og bagland beskyttes mod
almindelig hårdt vejr, og det holdt ved højvandet efter Urd i januar 2017.
Den sidste aftale mellem regeringen og kommunerne juni 2017 lægger op til et lettere sagsforløb i kyst‐
sikring samt mere brug af stendiger i beskyttelsen, så måske kommer vi lettere igennem med vores pro‐
jekt.
2) Arbejdet med nyt administrationsgrundlag og lokalplaner for de enkelte sommerhusområder er nu afslut‐
tet. Byrådet vedtog i april 2017 ny lokalplan for sommerhusområderne Enøstrand GF, Lungshave, Højbo‐
parken og Lundegården.
Materialet er lagt på enøstrand.dk og vil blivekommenteret på generalforsamlingen i den mundtlige be‐
retning
3) Vi har arbejdet med hastighedsdæmpende tiltag/ trafiksikkerhed på Grønningen og Strandvej, som ønsket
på generalforsamlingen 2014 og lovet udført på generalforsamlingen 2016.
Vi har en tilladelse til at foretage de tidligere ønskede tiltag. Her i maj 2017 er der gravet tværgående
render 6 steder i ¾ af vejens bredde, således at cyklister og gående kan komme igennem uden at skulle i
”graven”. Bestyrelsen er spændt på medlemmernes reaktioner.
4) Pumpelaugets arbejder med at forbedre og udbygge pumpekapacitet, samt rense op så alle dræn er i
funktion, er afsluttet. Sammen med udbedring af grundejerforeningernes egne drænsystem og nye vej‐
brønde langs Enø Kystvej er området bag diget på plads. De laveste områder ved Grønningen har stadig et
problem ved meget nedbør. Bestyrelsen arbejder sammen med de ca. 5 grundejere på en forbedring. Se i
øvrigt mere på enoepumpelaug.dk.
5) Mindegabets tilgroning er fortsat på dagsordenen. I februar blev der foretaget rørbeskæring på en del af
området ved foreningens foranstaltning, og det lysnede gevaldigt. Nu er det hele ved at grønnes og siv og
rør gror op igen.
En mere langsigtet løsning bør findes sammen med kommunen.
6) Sag om passage ved Strandvej 30 + 31, hvor foreningens søges inddraget som ansvarlige for dele af sten‐
kastningen her kører stadig. Foreningen har modtaget påbud fra kommunen om reetablering af en passa‐
ge på stranden. Bestyrelsen har på foreningens vegne anket påbuddet, så vi afventer den videre udvikling
i sagen. Vi henviser fortsat til trappen op på klinten, hvis højvande forhindrer passage på stranden.
Foreningens forventede aktiviteter i det kommende år vil fortsat koncentrere sig om: Digeprojektet,
Trafik i området, Den generelle pasning af området, Påbudssagen ved Strandvej 30 + 31, Mindegabet
samt nye emner fra generalforsamling 2017.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer på e‐mail. Der mangler ca. stk. Så send jeres oplysninger
til sekretæren Bjarne P. på enoestrand@gmail.com.
Husk at information hele tiden gives på www.enøstrand.dk samt ved opslag i ”kassen”.
P.b.v.
Kurt E., formand

