Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamling 2018
Der er i årets løb afholdt ca. 4 bestyrelsesmøder. Der er ved alle udsendt dagorden og efterfølgende er fyldige
referater lagt på hjemmesiden.
Der er endvidere udsendt en række Nyhedsbreve.
Alt er fortsat tilgængeligt på www.enøstrand.dk

Årets hovedopgaver har været:
1) Fortsat arbejde med højvandsbeskyttelse = Digeprojektet dækkende hele Lungshave og Enø både
mod havsiden og fjorden. Næstved kommune ved Teknisk udvalg er nu projektledelse, og i en udbudsrunde blev det firmaet NIRAS valgt som projektmager. Der er arbejdet videre på det forprojekt
som Nielsen & Risager på et tidligere tidspunkt havde afleveret til Byrådet og TU.
Forprojektet med oplæg til linjeføring stadig stort set det samme men nu meget mere detaljeret, og
havnens dige samt vores stykke fra Strandvej 24 til 31 er inddraget for at få sluttet hele ringen.
Såvel Nielsen & Risager som Enøstrand GF er honoreret for deres arbejde, og det betyder at Enøstrand GF har fået tilbageført et beløb på ca. 75.000 kr. som vi havde betalt til firmaet Rosbæk for
vores havdige stykke.
Der har 28. maj 2018 været afholdt et borgermøde i Ny Ridehus, hvor alle grundejere på Lungshave
og Enø var inviteret og hvor ca. 450 mødte frem. Mødet var mest en orientering om linjeføring, anlægsudgift og oplæg til partsfordeling ved NIRAS.
Alt kan ses ved at følge et link fra vores hjemmeside til kommunens ditto.
Der forventes møder med delområder i den nærmeste fremtid, herunder stykket Strandvej 24-31.
Der forventes nyt borgermøde ultimo oktober 18, hvor et mere præcist materiale fremlægges fra
NIRAS, og hvor vi også nærmer os beslutninger, så arbejdet kan udføres.
Et dige vil ikke være på plads til de kommende vinterstorme i 18/ 19, men meget gerne så vi fra
efteråret 2019 kan se roligt på storme og højvande.
Læs selv mere om projektet og spørg ind på generalforsamlingen.
2) Arbejdet med hastighedsdæmpende foranstaltninger er fortsat med flere bump efter medlemmers
ønske, ligesom lidt skiltning er foretaget efter medlems ønsker. Der har også været arbejdet med
udbedring af vejene med en ny belægning, der er stærkere, men måske ikke så køn.
3) Mindegabets tilgroning er fortsat på dagsordenen, og Næstved kommune er inddraget i et muligt
oprensningsprojekt. Vi har slået rør igen i vinter, og vi har slået små siv og græs i april/ maj og vi vil
holde tilvæksten nede ved slåning en eller 2 gange mere juni og august, så ledes at der ikke længere
bliver en høj rørskov, men et lavt grønt område.
4) Sagen om passage ved Strandvej 30 + 31 hviler i klagenævnet i Viborg, og der er ikke sat tid på sagsbehandling. Det kunne jo være, at sagen døde eller en løsning blev inddraget i højvands/ digeprojektet i området!
5) Der arbejdes på ny renovations ordning i hele kommunen. Vi har i bestyrelsen anbefalet en 2 sække
løsning i vores område, men mere om dette på generalforsamlingen.
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6) Fibia er ved at færdige med gravearbejde, og der mangler nu tilslutningerne i husene. Dette skulle
ske inden udgangen af juni 18 i vores område.
Bestyrelsen vil holde et møde med Fibia for at se på kvaliteten af reetableringen af vejene efter gravearbejdet.

Bestyrelsen ønsker stadig alle på mail – så husk at sende oplysninger til sekretær Bjarne P. på foreningens
mail enoestrand@gmail.com
Husk løbende at besøge vores hjemmeside, så alle er velinformerede. Bestyrelsen modtager altid spørgsmål,
ønsker og gode ideer og forsøger så vidt muligt at føre ønsker ud i livet.
p.b.v
Kurt Eriksen
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