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Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Enø Strand (GES) 

 
Dato 
Onsdag, den 18. august 2021. 

Sted 
Hjemme hos HG. 
 
Til stede 
Søren Bo Lyderik (SBL) 
Henrik Grønborg (HG) 
Arne Frandsen (AF) 
Kurt Eriksen  (KE) 
Bjarne Pedersen (BP) 
 
Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 
2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
3) Afklaring af kandidat til digelaug 
4) Parkering i området – videre drøftelse 
5) Ordensreglement – ændringer/tilføjelser? 
6) Henvendelse fra medlemmer: 

Et medlem ønskede et af bedene i Bier & blomster-projektet ’nedlagt’ 
7) Vedligehold at stentrappe mellem Skrænten og Strandvej, samt initiativ rettet mod ”chika-

ne” på sti mod Lungskyst 
8) Fællestavlen/udhængsskabet ved indkørsel til GES: hvilke opslag skal i? 
9) Projekt Bier & Blomster: Eventuel udvidelse ved Strandvej 54? 
10) Foreningens økonomi 
11) Eventuelt 

 
 
Ad. 1. 
Godkendt. 
 
Ad. 2. 
Godkendt. 
  
Ad. 3. 
Som kandidat til bestyrelsen for Enø-Lungshave Kystbeskyttelseslaug foreslår bestyrelsen for 
Grundejerforeningen Enø Strand Kurt Eriksen (KE). 
 
Nærmere præsentation er vel overflødig, derfor blot dette: 
KE har været foreningens formand siden dens stiftelse og derved med ’hele vejen’, også hvad 
kystbeskyttelse angår. At GES i digeprojektets endelige udformning er omfattet på en måde, så 
alle medlemmer beskyttes, er i høj grad hans fortjeneste. Såvel historik som kendskab til substan-
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sen er således repræsenteret i samme kandidat, hvilket gør Kurt til et oplagt medlem af kyst-
beskyttelseslaugets bestyrelse, hvori Grundejerforeningen Enø Strand helt naturligt bør have sæ-
de. 
 
Alle medlemmer opfordres til at møde op på den stiftende generalforsamling for Enø-Lungshave 
Kystbeskyttelseslaug den 9. september 2021 og stemme på GES’ bestyrelses kandidat.  
 
Oplysende materiale blandt andet vedrørende bidragsfordeling/antal parter pr. matrikel og der-
med antal stemmer er lagt på foreningens hjemmeside, hvor også mulighed for stemmeafgivelse 
ved fuldmagt nærmere omtales.  
 
 
Ad. 4. 
Der henvises til referat fra sidste bestyrelsesmøde den 27. juli 2021, Punkt 5. Medlemmer kan 
eventuelt genopfriske lokalplanen, som er lagt på GES’ hjemmeside, hvis der skulle være usikker-
hed med hensyn til grundens størrelse og krav til parkering. Er der tvivl vedrørende foreningens 
fælles parkeringsarealer/gæsteparkerings-pladser, er et kort med angivelse af de to lokaliteter 
(rød markering) lagt på GES’ hjemmeside. 
 
 
Ad. 5 
Ordensreglementet vil blive sprogligt à jour-ført og bragt i overensstemmelse med lokalplanens 
formuleringer.  
   
Ad. 6. 
Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget om at sløjfe et af bedene i Bier & Blomster-projektet, der 
først ’kom i gang’ relativt sent på sæsonen, og som bør gives en chance for at få bedre ’rodfæste’, 
hvilket må formodes at kunne tage et par sæsoner. 
 
 
Ad. 7. 
Trappen vil blive renoveret/oprettet. Forhøjningen på stien mod Lungskyst gøres lavere eller ud-
jævnes helt. 
 
 
Ad. 8. 
Der vil fremadrettet ikke blive opslået referater fra bestyrelsesmøder på fællestavlen/i ’kassen’, 
men alene henvist til GES’ hjemmeside, som alle referater lægges på. Udhængsskabet vil primært 
blive brugt til oplysning om ordensregler, kort over området og lignende informativt. 
 
 
Ad. 9. 
Det overvejes at udvide Bier & Blomster-projektet med endnu et bed; men først efter at aktuelle 
byggeplaner er realiseret. 
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Ad. 10. 
AF oplyste, at der indestår kr. 527.254,- på foreningens bankkonto. Der udestår at betale sidste del 
af regningen for pasning af området, samt for klipning/beskæring af rundeller og gevækster om-
kring ’gadekæret’. 
 
 
Ad. 11. 
Da digeprojektet vil gøre strandgang mulig langs hele kysten ud for GES (også Strandvej 30 og 31), 
må sagen mod foreningen, som af GES blev påklaget Nævnenes Hus i Viborg, anses for vundet, 
hvorfor der vil blive rykket for at få nævnsklagegebyret refunderet. 
 
 
  
 
BP 


