
 

 

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamling 2020 
Der har i årets løb været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Dagsorden er udsendt inden, og der er efterfølgende 
lagt fyldige referater fra møderne på hjemmesiden. 
Der er endvidere udsendt en række Nyhedsbreve, så det er bestyrelsens tro, at alle medlemmer har mulig-
hed for at være velinformerede om foreningens trivsel. 
 

Årets hovedopgaver har været:  
1) Det fortsatte arbejde med Digeprojektet med bl.a. afholdelse af 2. Borgermøde i Herlufsholm Hal-

len. Der skulle have været udsendt et projektforslag i foråret 2020, men Corona har sat meget i stå. 
Det er håbet, at hele projektet sendes i en ca. 8 ugers høring i juli-august 2020. Det vil ske ved, at 
alle på Lungshave og Enø får brev i e-Boks med link til selve projektet.    
Ny status forventes at kunne udmeldes på generalforsamlingen, men det er en langstrakt proces, 
der startede i 2010, så tålmodighed er en dyd! 
 

2) Brolukning i september 2020 er nu fastlagt til perioden fra 7. september til 4. oktober. Økonomien 
skulle være på plads og entreprenør er fundet. Så der skulle være mere styr på sagen end på bor-
germødet i efteråret. Også her vil der på generalforsamlingen blive orienteret yderligere, ligesom 
alle medlemmer i e-Boks vil få orientering om beredskab, renovation, hjemmehjælp, minibus tilbud 
mv.  

 
3) Den ny pasningsordning med Hede Danmark er kørt ind og fungerer tilfredsstillende. Det er besty-

relsens holdning at standard etc. er tilfredsstillende. 
 

4) Der er udført lidt reparations og vedligeholdelses opgaver i foreningens område: Ny trappe, ind-
hegning omkring vandhullet, asfaltering af siderabat på vores del af vejstykket op mod Gerbred-
gård, flytning af en transformatorenhed ved opkørsel mod Skrænten, udlægning af lidt flere hastig-
hedsdæmpende bump, sivslåning i Mindegabet. 
 

Den skriftlige beretning uddybes på generalforsamlingen samt suppleres med evt. nyt i den mundtlige be-
retning fra bestyrelsen. 
 
Fortsat til alle medlemmer: Husk at holde jer opdateret på foreningens hjemmeside www.enøstrand.dk  og 
husk at melde adresse og mailændringer til kasserer og sekretær på enøstrand@gmail.com eller kue-
rik@mail.dk . 
 
På gensyn til forhåbentlig rigtig mange på Smålandshavet d. 5. juli kl. 10 – 12. 
 
Kurt E. 
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