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Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamling 2021 
 
Der har i årets løb været afholdt 3-4 bestyrelsesmøder. Dagsorden er udsendt inden, og der er efterfølgen-
de på hjemmesiden lagt fyldigere referater fra møderne. 
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. 
Bestyrelsen har også modtaget et antal henvendelser fra medlemmer til behandling og besvarelser. 

Årets hovedopgaver har været:  
1) Arbejdet med Digeprojektet fortsættes, og alle høringer og klagemuligfrister er nu udløbet. Det be-

tyder at processen med etablering af digelag, låneoptagning og udbud kan iværksættes. Hvis alt for-
løber vel er det en mulighed at entreprenørarbejdet kan sættes i gang i efteråret 2021 således at en 
del af kystsikringen er på plads før vinterstormene med højvande kommer. Mere orientering i den 
mundtlige beretning på generalforsamlingen. 
  

2) Den ny pasningsordning med Hede Danmark er kørt ind og fungerer tilfredsstillende på både veje 
og grønne arealer. 

       Det er dog bestyrelsens holdning at standard på alle veje bør forbedres i 2022. 
 

3) Der er udført rensning af vores strand efter et voldsomt tangangreb i forsommeren 2020, og det 
var ikke billigt. Bestyrelsen arbejder på en generel aftale om rydning af tang i badeperioden 2021. 
Vi ser også frem til en bredere strand, når Digeprojektet med strandfodring gennemføres. 

4) Ny affaldsordning. I første omgang kun små ændringer for fastboende idet en rød kemikaliespand 
tilføjes ejendommene mens 2-sæksordningen fortsætter for alle. Affaldspladsen udvides med 1 el-
ler flere molokker.  

 
Den skriftlige beretning uddybes på generalforsamlingen samt suppleres med eventuelt nyt i den mundtlige 
beretning 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 til kue-
rik@mail.dk . 
 
Bestyrelsen håber at se rigtig mange på Smålandshavet d. 4. juli 2021 kl. 10 – 12. 
 
Husk Corona-pas og mundbind ved fremmøde! 
 
Kurt Eriksen 
Formand 
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