Grundejerforeningen Enø Strand
Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamling 2019
Der har i årets løb været afholdt ca. 4 bestyrelsesmøder. Der er ved alle udsendt foreløbigdagsorden med
opfordring til medlemmerne om emner til bestyrelsesmødet. Fyldige referater er lagt på hjemmesiden samt
sat i ”kassen”. Der er endvidere udsendt en række Nyhedsbreve. Alt er tilgængeligt på www.enøstrand.dk

Årets hovedopgaver har været:
1) Det fortsatte arbejde med Digeprojektet, hvor der som sidste nyt blev afholdt 2. Borgermøde d. 8‐
4‐19. Alt materiale ligger på kommunens hjemmeside under kystbeskyttelse og der fra
www.enøstrand.dk link til materialet. Der vil komme tidsplan for høring inden Byrådets beslutning
om evt. fremme af projektet forventeligt ultimo august 2019 og med håb om en byrådsbeslutning i
oktober og derefter 4 ugers frist for evt. klager – så der er intet dige der beskytter mod højvande og
storme i 2019 og starten af 2020, men måske i efter året 2021?!
På generalforsamlingen vil der blive givet en fyldig status om vores område i projektet.
Klagesagen om passage ved Strandvej 30 + 31 ser ud til at blive en del højvands sikringen!
2) Kloakeringsprojekt i Mindegabet er afsluttet efter et meget omfattende gravearbejde med en del
gener for medlemmerne i området. Reetablering af hele området med græssåning mm. er aftalt
med NK‐forsyning og i skrivende stund er græsset på vej op, men stadion bliver ikke klar til brug før
næste sommer, så den alternative placering af de 2 mål må klare sommersæsonen.
3) Forslaget til udstykningen af markerne ved Gerbredgård stødte på stor modstand hos dels vore
medlemmer, men også på resten af Enø. Det lykkedes at få Byrådet til at tage området ud af ud‐
stykningsplanerne, men således at området omkring selve Gerbredgård kan indgå i turismeplaner.
Så det er forsat lokalplanen fra 1980, der er gældende for området.
4) Mindegabets tilgroning har fortsat været et arbejdsområde. Status lige nu er, at der sikkert kan ske
en vis oprensning, så vandarealet styrkes en smule og tilgroningen stoppes. Men problemet er at
det opgravede materiale skal køres bort, og det koster. Bestyrelsen arbejder fortsat på sagen og
slår i mindre omfang siv i området.
5) Fibia er overordnet færdige i vores område. Måske er der nogle mindre spor efter gravearbejdet
som søges løst.
6) En ny affaldsordning er indkørt med en 2‐sækkeløsning, og det ser ud til at virke i vores område.
7) Foreningens pasningsaftale med Hans R. Jørgensen udløb ved årsskiftet. Efter beslutning/ indstilling
på generalforsamling 2018 skulle ny aftale sendes i udbud. Dette er sket, og der er indgået ny aftale
med Hede Danmark til en lavere pris, og den nye entreprenør er startet i denne uge.
Vores område har været passet på vanlig god standard af Hans R. Jørgensen fra januar 2019 til nu
efter regning. Bestyrelsen takker for et godt og langt samarbejde om veje og fællesarealer samt an‐
dre entreprenør opgaver i hele tiden som ejerforening, men også tidligere som lejerforening, og vi
er spændte på om Hede Danmark kan leve op til vores kendte standard for området.
Til alle medlemmer: Husk at holde jer opdateret på foreningens hjemmeside www.enøstrand.dk og husk at
melde adresse og mailændringer til kasser og sekretær på enøstrand@gmail.com eller kuerik@mail.dk
p.b.v.
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