Jule og nyhedsbrev december 2018
Til medlemmerne i Enøstrand GF
Et varmt efterår er gået og en foreløbig mild vinter er i gang. Vi håber, at vi i 2019 ikke får voldsomt vejr
med torm og højvande, der kan true området.

Udstykning Gerbredgård
Sagen om udstykning af Gerbredgårds marker til et antal sommerhusgrunde er trukket ud af kommunens
planer. Det er således stadig lokalplanen fra 1980, der er gældende for markerne sv.t. område 1 og 2, mens
der fortsat er en mulighed for udvikling af selve gården til ferieformål. Hertil har bestyrelsen ingen indvendinger. Det er helt rart, at der nu er ro på dette område.

Digeprojektet
Digeprojektet er forsinket med foreløbig ½ år, og dermed er det planlagte borgermøde i november rykket
til ultimo februar 2019. Der har været en del personale udskiftning og rokering i forvaltningen i Næstved
Kommune. Men det ser nu ud til at der igen er styr på projektet og det er fortsat de samme personer i Niras, som arbejder på projektet. Orientering om nyt i sagen vil løbende blive lagt på hjemmesiden.

Strandvej 30+31
Foreningen har jo en klagesag kørende mod kommunens krav om passage. Hen over et stendige, som Enøstrand GF aldrig har været med til at anlægge. Vi har ingen forventning om at Klagenævnet har en afgørelse
lige med det samme, eller sagt på en anden måde, det første års tid. Det kunne godt se ud som om denne
sag kunne trækkes ind i digeprojektet og løses ved placering af højvandsmur og kystforstærkning samt
sandfodring langs Enøkyst også på stykket Strandvej 24-31. Det vil være fint for alle parter.

Mindegabets pleje
I Mindegabet er der slået siv ultimo oktober på det tidligere slået område, samt et nyt område ned mod
dæmningen. Alt sammen for at bevare et vandspejl og stoppe tilgroningen. Det er fortsat planen i et eller
andet omfang at få oprenset en del af området, så gennemstrømningen og vandkvalitet forbliver god. Vi er
i fortsat dialog med naturfolkene i kommunen med ønsket om, at opgravet materiale kan blive i området.

Kloakering af Mindegabet
Renoveringen af kloaknet i Mindegabet har været en langstrakt affære og tak til medlemmerne her for
meget stor tålmodighed. Projektet var anslået til 5-6 uger, men kører nu på 15-16 uger. Medlemmerne i
Mindegabet er løbende blevet orienteret via e-boks, og det er bestyrelsen også. Der har været forklarin-

ger om en dårligere tilstand af det gamle net end forventet, samt et svært område at arbejde i.
Men det er ikke tilfredsstillende, at tidsplanen er overskredet så meget. Vi skulle have haft aflevering af projektet før jul, men det er nu skubbet til starten af januar. Bestyrelsen ved Ole Pedersen
og umdertegnede har fulgt projektet nøje, og vi vil være meget opmærksomme på at veje og pladser bliver fuldt renoveret ved afslutningen. Bestyrelsen vil også betinge sig, at der kan følges op i
takt med at området sætter sig, og her har vi Hans Enø helt bag os.
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Fibia
Fibia er stort set færdige i vores område, men der kommer af og til flere tilmeldinger med lidt gravearbejde,
og vi mangler stadig en overdragelses forretning med Fibia.

Vejenes tilstand og skiltning
Vi har fået styrket og forbedret en stor del af Strandvejen, og det ser ud til at virke med meget færre huller
efter regn. Processen fortsættes på øvrige veje. Der er en del byggeri i området, og vi holder øje med, at
skader på vejnettet rettes op, når byggeriet er færdigt, ligesom de placerede bump efterses. Vi har også sat
et par nye skilte op, så det er lettere at finde rundt i området.

Medlemskartoteket
Vi forsøger stadig at opdatere og holde medlemskartoteket ajour, men det kræver aktiv medvirken fra
medlemmerne, så husk at oplyse jeres ændringer enøstrand@gmail.com eller kuerik@mail.dk.

Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2019
Spørgsmål og emner til behandling ønskes fremsendt til undertegnede på mail kuerik@mail.dk. Emner og

spørgsmål modtages snarest og senest onsdag 2. januar.

Hermed en glædelig jul og et godt nytår fra bestyrelsen til alle medlemmer.
P.b.v.
Kurt Eriksen
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