Nyhedsbrev september 2019
Til medlemmerne Enøstrand GF

En vejrmæssigt vekslende sommer er ved at gå på held og snart er vi inde i efteråret med mere
stilhed i vores område, og hvor presset på både strand og veje i vores område letter.
Det er tid til at få klippet beplantningen ind til skel så skraldevogne og andre større køretøjer kan
komme rundt. Det vil være en god ide, at kaste et blik på vores ordensregler og handle efter disse,
så vil alt glide lettere. Der ligger også en del både på stranden, og de bør fjernes nu når sejlsæsonen
er afsluttet – som minimum bør rigning surres så vindens piften og hylen minimeres.
Der er ikke sket de store ting i perioden efter årets generalforsamling. Alle skulle i e-boks have fået
en invitation til deltagelse i Arena Næstved 5. oktober 2019 kl 10:00 -12:30 om turismeudvikling i
Næstved kommune og mere specifikt om udlejning af eksisterende ferieboliger samt udvikling af
nye feriebolig områder? Bestyrelsen vil være repræsenteret lyttende!
Ellers er det fortsat Digeprojektet, der arbejdes med: En VVM redegørelse er besluttet og arbejdet
sat i gang med forventet fremlæggelse ultimo september, de mere præcise oplysninger om linjeføring i vores område vil også fremkomme fra NIRAS i september. Et mere præcist oplæg om partsfordeling er på vej. Det er planen, at det samlede materiale skal sendes i høring i oktober/ november
2019 således at en høringsperiode på 6-8 uger med klagemulighed kan afvikles inden udgangen af
2019!? Behandlingen af indkomne klager forventes at tage 5-6 måneder. Så der kommer ingen beskyttelse mod højvande i denne vinter – optimistisk i venteren 20/21! Når nyt om diget foreligger
orienteres ved mail og på hjemmesiden.
Mindegabets tilgroning er fortsat på dagsordenen. Der slås siv i starten af oktober i samme omfang
som tidligere år, men der er pt. ingen udsigt til en egentlig oprensning som ønsket.
På et kommende bestyrelsesmøde ultimo september/ primo oktober 2019: Mindegabets tilgroning,
Vejenes tilstand, turismebelastningen af Lungshave og Enø og selvfølgelig Digeprojektet.
Bestyrelsen ønsker meget kommentarer og ønsker til punkter på kommende dagsorden og de modtages snarest og senest til undertegnede inden 20. september på kuerik@mail.dk
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