
Jule- og Nyhedsbrev 2020 

Kære medlemmer af Enøstrand Grundejerforening 
 

Som alle jo har oplevet, så har 2020 været et mærkeligt år præget af Corona og medfølgende restriktioner. 

Endvidere har Enø og hermed vores område været lukket ned det meste af september i forbindelse med 
reparationen af Græshoppebroen. Dette forløb i øvrigt særdeles godt, og trafikken på Enø-siden af broen 
var fin med masser af cykler, trækvogne og fodgængere. Der var et overraskende stort antal beboere i 
sommerhusene og et væld af nysgerrige langs Kanalen, hvor omsætningen i forretninger mm. var overra-
skende stor. 
Selve renoveringen af broen forløb fint. Tidsrammen holdt, resultatet er flot og budgettet skulle også hol-
de! 
 
Ellers er vi nu inde i en stille periode, og der er ikke sket meget i foreningens regi. Bestyrelsen har haft et 
stille efterår med kun et enkelt bestyrelsesmøde afholdt til søs mellem Karrebæksminde og Bisserup som 
fortalt i et referat. Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt engang i foråret, men vi hører gerne om øn-
sker fra medlemmerne. Der handles en del huse i vores område, og der foretages en del renoveringer og 
tilbygninger. Husk, at det er lokalplanen fra 2016, der er gældende ved større bygningsændringer. 
 

Men dog lidt til orientering : 
1. Arbejdet med biodiversitet skrider frem, og der bliver indgået aftale med en pensioneret landmand, 

som sammen med Tilde Wolffbrandt og Søren Lyderik fra bestyrelsen har udvalgt arealer og blomster i 
en 3-5 områder, hvor der til foråret jordbehandles og tilsås. Det bliver spændende!  

 
2. Digeprojektet skulle efter den gennemførte og afsluttede høring i august 2020 have været videre til 

politisk behandling i Teknisk udvalg og Byrådet med en forventet beslutning om gennemførsel af pro-
jektet. Pga. Corona med hjemsendelse af personale blev både Niras og kommunens folk endnu engang 
forsinket i arbejdet, hvorfor den politiske behandling tidligst ville kunne ske i januar 2021.  
Efterfølgende er den politiske behandling blevet planlagt til marts 2021, men det er tvivlsomt om dette 
holder. 
Forventningerne om en sikring mod højvande og bølger ser nu ud til først at være på plads i vinteren 
2022/23! 
Så Enøstrands medlemmer må leve med usikkerheden i 2020/21 og 2021/22 samt håbe på lavvande og 
svage vinde. 
Der henstår fortsat at blive etableret et Digelag, hvor bestyrelsen arbejder på, at Enøstrand GF skal ha-
ve fast repræsentation. Dette ud fra at 1/3 af kystsikringen ligger på foreningens matrikel med både di-
ge, stensætning og sandfodring. 

 
3. Almindeligt vedligehold af området foregår stille og roligt, og der er ikke større opgaver her. Skulle der 

komme større snemængder skal bestyrelsen ud at finde en entreprenør, der kan rydde efter nærmere 
aftale.  

 
Ellers ønskes alle medlemmer en god jul og et godt nytår og med forventning om, at en del kommer på 
besøg i husene i juleferien. 
 
På bestyrelsen vegne 23-12-2020 
Kurt Eriksen  


