
Referat af Fællesmøde 15/1-22 kl. 10.00

Egernvej 49, Grundejerforeningen Hemmet Strand af 1988


Fjordnær.                           Jette Galsgaard

Skuldbøl Syd.                    Afbud

Skuldbøl af 1972.              Niels Jørgen Nielsen og John Jensen 

Troldehuse Nord.               Mai-Britt Pihl

Hemmet Strand af 1988.   Gitte Hammer og Ingrid Weyhe

—————————————————————————————————-


1). Velkommen - bordet rundt, hvordan går det hos jer ?

Fjordnær fortalte om deres naturpleje i foreningen.

Transportfirmaer og renovation kører langt over hastighedsbegrænsningerne, derfor har de klaget 
til firmaerne. Hastigheden betyder også noget for vejenes tilstand. 

Der blev forespurgt til asfalten på starten af Truelsensvej, Hemmet Strand undersøger hvad det vil 
koste, at renovere den. 

Prisen bliver udsendt til de 4 foreninger, der benytter den, så de kan godkende det, før arbejdet 
sættes i gang. Udfaktureringen bliver delt ud i det antal grunde, der er i de 4 foreninger.

Fjordnær har haft problemer med affald, så som græstørv, der er smidt ind i deres forening.  Nævn 
det i bestyrelserne, vi skal ikke smide affald ind hos andre.

Eksisterende træbadebro, erstattes af tilsvarende i nyt træ, opsættes i foråret 22.

Forespurgte om nyt skilt til Truelsensvej, kan købes hos E-skilte.


Troldehusene Nord - ny formand.

Fortalte om skilte til Stranden og naturstien, der bliver bibeholdt i nuværende niveau.

Fortalte om foreningens arbejde.

Vi talte om kontingentbeløb i de forskellige foreninger.


Skuldbøl af 1972, har opsat ny badebro i metal, lavet nyt slæbested til både, renoveret traktorskur, 
bagved skuret er der plantet birke- og egetræer.

Samarbejde med kommunen og naturstyrelsen, om ting langs vores natursti, kunne være, at 
kommunen stadig har penge tilbage i puljen.

Foreningen afholder 60-års jubilæumsfest til august.

Der afholdes 2 arbejdsdage i løbet af året, hvor der møder 40-50 op for at hjælpe.

Hvis I mangler en god fortæller kan Edith anbefales, har en fantastisk viden om vores natur, og 
god til at formidle det.

Foreningen er med i nabohjælp, I kan selv tjekke op på nettet, hvad skilte koster, godt givet ud, jo 
flere jo bedre.

Har succes med at betale for småopgaver, herunder opsamling af skrald. Har indtil videre 
bevirket, at det har haft en afsmittende effekt i området.

Foreningen har købt en 240ltr. Container til restaffald, tømning koster ca. 1200kr om året.

Forslag fra Fjordnær om at de 3 mindre foreninger kunne gå sammen, om en tilsvarende container 
= investeringen og tømningsafgift.


Hemmet Strand, udvidelse af faldunderlag + evt. nogle motionsredskaber til voksne, vi har lagt 
mærke til, at flere bruger legepladsen til styrketræning.

Ny basketball kurv, med fliser lagt foran kommer op i 2022.

1 Frisbeegolf kurv opsat på det grønne areal i nærheden af bålhytten, 1 mere opsættes i 2022.

Fortalte om vores generalforsamling, hvor vi sidste gang havde mad,hygge og aktiviteter efter 
mødet, med stor succes og mange fremmødte. Der var heldigvis mange nye husejere, der mødte 
op.

Vi vil gerne hjælpe til, hvis der er fællesopgaver, stranden eller andet, prøv at sende en mail, så 
sender vi det videre til vores medlemmer.

Vi er blevet kontaktet af to udlejningsbureauer, der gerne vil hjælpe til på arbejdsdage, eller betale 
drikkevarer ved et arrangement, eller et beløb.

De er sultne.

Daglig Brugsen udvider parkeringspladsen, og der kommer el-ladere og vaskehal.


2). Foreningsliste med formand, email osv. bliver rundsendt




Opdateret liste, se nederst i referatet


3). Punkter fra jer

#######

Forslag fra Per/Skuldbøl Syd


Vi har et forslag om etablering af motionsmaskiner aller dem i Bork. Vi tænker på området/langs 
fjorden så det involverer egentlig de fleste gr. foreninger.

Der er masser af penge at søge forskellige steder.


Skuldbølvej har vi talt om general hastigheds nedsættelse, skite som viser sving. Vejen er meget 
mørk, men nok ikke bred nok til striber. Evt kantpæle. Er det noget vi fælles skal kontakte 
kommunen om?

#######

Alle foreningerne vil gerne stå bag en samlet henvendelse til kommunen vedr. dine forslag til 
skiltning m.m. på Skuldbølvej. Alle går ind for en bedre og mere sikker vej.

Vedr. en hjertesti langs fjorden, kan du prøve at henvende dig til lokalforeningen af 
hjerteforeningen, vi står alle bag forslaget.


#######

Forslag fra Skuldbøl af 1972


Der skal snart mere sortering af affald = flere spande.

For at fjerne spandene, fjerne tiltagende kørsel af renovationsbiler og andre typer tømningsbiler på 
vores veje, foreslås det med en fælles Molok (nedgravet container). 

Miljøstationen bliver nedlagt på et tidspunkt, så det kunne være der, den blev lavet.

Først forespørgsel til kommunen, hvis ja, så indhentning af priser, der skal ud til de 5 foreningers 
generalforsamlinger.

#######

Alle fremmødte foreninger ville godt være med i forespørgslen til kommunen.


4). Dato for næste fællesmøde, og hvis tur er det

Troldehuse Nord - lørdag 14/1-23 kl. 10.00

Sydvesten 3


5). Evt.

Skuldbøl af 1972 nævnte en tanke om en hyggeaktivitet.

En cykeltur med egen madkurv, ud til trækfærgen, hvor en naturvejleder kunne fortælle om 
området.

Hvis de arrangerer noget, sender de automatisk en mail til de andre foreninger.

God ide.


===========================================


Grundejerforeningerne Hemmet Strand


Grundejerforeningen Fjordnær

mail@grundejerforeningen-fjordnaer.dk


Grundejerforeningen Skuldbøl Syd

formand@skuldboelsyd.dk




Skuldbøl grundejerforening af 1972

skuldboelaf1972@gmail.com


Grundejerforeningen Troldehuse Nord

claus@pihls.dk


Grundejerforeningen Hemmet Strand af 1988

info@hemmet-strand.dk

weyhe@live.dk


Listen er opdateret 15.01.22



