
Bestyrelsens beretning 2015 v. Formand Anette Søderholm Barlebo 

Den nye bestyrelse kom godt fra start og posterne blev fordelt imellem os. Mogens forblev sekretær, og 

den nye ”mand” i klassen, Niels blev kasser, Lis forsatte med de grønneområder og stranden sammen 

med Jørgen og jeg blev genvalgt til formand og alle skriverierne.  

Stranden: 

Vi fik taget godt hul på området ved at få rydet op i bunden af skoven, så de små træer og buske, kunne  

få noget lys og luft. Og ikke mindst vores nabo, Jensen´s til højre fra vejen, er meget glade for at der nu 

ikke længer groer alle mulige klater planter i træerne på den side. Planen er forsat at holde 

brombærkræt og des lige nede, så vi kan se lyset og solen spille mellem træerne, når vi går en tur ned 

mod stranden.  

På venstre side fra vejen, fortalte vi sidste år, at vi ville sætte et hegn op for at lukke af for fremmede 

gæster, men det har vores nabo Lars Brunce selv ønsket at gøre, og han har lovet, at det bliver færdigt i 

løbet af året. Der er stadig lidt åbent på den side og bestyrelsen har talt om, at det kunne være dejligt at 

plante nogle træer der ikke bliver så høje, f.eks frugttræer, men det bliver en opgave for den nye 

bestyrelse. 

I april på en dejlig og lun forårsdag med sol og tørvejr, kom broerne og det nyindkøbte telt op. Vi fik også 

afprøvet vores nye brofagsvogn og den virker og letter arbejdet for de gæve mandfolk, der trodser 

kulden og går i vandet. I løbet af maj og juni fik vi ordnet bådpladsen og fik gjort lidt mere plads til at 

komme ned til slæbestedet med en båd. Og det er blevet rigtig godt. Men det er et opfyldt og sumpet 

område, der forsat vil være udfordringer med. Men nu var vi klar til en ny sæson på sranden.  

Senere er der kommet en ny wirer på spillet, så det igen skulle være sikkert at håndtere sin båd ud og ind 

fra vandet. Der er blevet konstrueret et lille hus til at sætte over spillet, for at beskytte det mod vind og 

vejr, så det forhåbentlig holder længere.   

Det var ikke noget varmt forår vi havde og sommeren lod vente på sig, men vejr guderne var da med os 

Sankt Hans aften, for det var en dejlig sommerlig aften med flot solskin. Vi var kun en lille flok der havde 

valgt at grille og spise på stranden. Men vi havde en rigtig hyggelig aften. Til gengæld var der et dejligt 

stort fremmøde til bålet og det er skønt at se, at der bliver bakket op om dette. Båltalen som Jane 

Heitmann holdt for os, var en af den gode slags. Desværre havde det været regnvejr om formiddagen og 

dagene inden, så vi fik aldrig rigtig gang i bålet, så det må gøres bedre i år, til gengæld var Heksen i stand 

til at tage turen til Bloksbjerg.  

Men stranden fik også lokket nogen til, som vi gerne have været foruden. Vi fik ødelagt låsen i porten 

ned til stranden og nogen var så uheldige at få stjålet noget fra deres både. Senere var det så teltes tur. 

Om det var en storm eller en menneskabet hændelse får vi nok aldrig opklaret, men faktum var at teltet 

var krøllet sammen og ikke til at rede. Derfor har vi også valgt at sættet endnu et nyt telt på budgettet 

for 2016. For det telt giver os alle sammen mulighed for at holde en fest på stranden og det gør jo vores 

strand til et særligt og unikt sted. Og med en toiletvogn i skovbrunet, er muligheden der for, at man ikke 

skal løbe helt hjem, når man skal på toiletbesøg. Så den vogn kommer igen i år.  



Da vi i efteråret tog broerne op, stod det klart at gyngestativet skulle ned. Stolperne under jorden var 

rødne. Men bare rolig der er håb for børn og barnlige sjæle, for der kommer et nyt gyngestativ op her i 

foråret.  

Stier, skov og legeplads 

Havemanden Anders har igen i 2015 vedligeholdt vores grønne områder, legepladsen, stierne og 

stranden. Og vi i bestyrelsen er meget tilfredse med Anders arbejdsindsat og derfor er vi glade for at vi 

kunne lave en ny aftale med Anders, om at varetage vores allesammens Strandgårdsparken også i 2016.  

I foråret kontaktede vi kommunen, fordi et af rækværkerne ved vores bom var knækket og nogle fliser 

var så løse og skæve at man kunne falde i dem. Det resulterer i at vi fik renoveret vores stopler på alle 

bompene. Vi troede ellers bare de ville udskifte den ene der var knækket, men så tog de som sagt dem 

alle sammen, samtidig med at de fik renoveret noget af vores fortov.  

Oppe på boldbanen fik vi 1. nyt vedligeholdelsesfri bord/bænke sæt, så brug det nu, men husk lige at 

det ikke kan flyttes af en mand alene. Det gælder også dem på stranden, så flytter I rundt med dem så 

sæt dem venligst tilbage igen hvor de stod, så de ikke står i vejen for havemanden, når han skal slå 

græsset. Der kom også to nye sæt op på legepladsen, så vi kan sidde og se børnene lege.  

Skoven ved boldbanen er ved at være lidt slidt og efter at et stort træ var vælte ud over stien, startede 

vi et bestyrelsesmøde med en tur rundt i den gamle skov. Og vi måtte konstatere, at det var tiden at få 

tyndet lidt ud i skoven, da flere af træerne var gået ud, vælte eller i fare for at gøre det. Niels har været 

igang  der oppe, men døgnet har for få timer siger han, så han bliver ikke færdig på egen hånd. Så der 

skal vi nok have lidt hjælp og helst inden at der kommer for meget gang i skoven, for så er den 

ufremkommenlig, der hvor nogen af de træer står, som skal fældes. Men det skriver vi til jer om.  

Legepladsen fik også en tur i sommer, for det lykkes at samle en lille flok frivillige beboer, så vi kunne få 

renoveret de fejl og mangler der var på legepladsen, så den igen kunne være sikker at lege på. Vi fik 

samtidig malet skuret og legehuset, så det nu er blevet rigtig fint.  

Og hærværk i selve området var vi også plaget af i 2015. Der har været et net på legepladsen der blev 

ødelagt, nogen har været oppe i vores skov ved boldbane, hvor de har savet, hugget og ryddet sig 

pladser i skoven. Og sidst men ikke mindst, så var der en aften i august, sat ild til noget tørv i skovbunde 

ud mod marken, så der har været ild op af træstammerne der stod rundt om. Heldigvis fik de, der have 

tændt bålet, slukket det inden det gik helt galt.  

I sidst på året fik vi renoveret et nyt stykke af vores sti anlæg, denne gang var det for enden af vænget 

ved nr. 41 og 83, stien var ved at skylde væk pga. alt det regn vi fik sidste år. Og når nu vi er i den ende 

af området, så har I sikkert set at der har stået så meget vand på marken, at det skyllede ind på stien 

ved legepladsen. Det er Hotel Faaborg Fjord der ejer marken og de har sørget for, at det er blevet bragt i 

orden. Det var nogle drænsrør der var stoppet.  Pga at der var is på stien i vinter, tog vi kontakt til vores 

forsikringsselskab og kommunen for at høre, om det er foreningen der skal være forsikret idet tilfælde 

at nogen falder på stien og kommer til skade. Men begge parter oplyste, at det er den enkelte 

grundejer, som der har grund ud til stien, der skal have en forsikringen på samme måde som hos dem 

der har et fortov.  



Sensommer var lang, meget lang, det blev ikke helt rigtig efterår før ind i november, men vi fik 

græskarhoveder op alligevel og de lyste rigtig uhyggeligt for os en uge i november. Og så kom 

snestormen over landet, samme dag som vi fik sat juletræer op. Og når vi nu er ved juletræer, må vi 

bare konstater, at de er flottes, hvis de står op hele tiden. Men desværre så var der så meget vand i 

undergrunden, at jorden var meget blød og når der så ingen frost er til at gøre jorden hård, ja så vælter 

de når det blæser. Så hvis nogen har en god ide til, hvordan vi kan få dem til at stå op hele december, så 

kom endelig med dem.  

Opfølning på nyhedsbreve om hæk, hegn, hastighed og cykler 

Ja så er der desværre også lige et par suk herfra. Der er nogen steder hvor hæk/hegn eller buske er 

plantet meget tæt på fortovet og stien eller også er det bare vokset godt og vel til. Så der er lige en 

udfordring for den enkelte husejer med at få buske, hæk og hegn klippet ind, så alle kan passer på sti og 

fortov uden at gnide sig op af det.   

En anden stor udfordring, som vi stadig har, er den hurtige bilist. Vores meget bløde bump på stamvejen 

hjælper ikke meget. Det var bedre i gamle dage da støddæmperne i bilerne ikke var så gode som i dag. 

Da kunne vi jo mærke, hvis der bare var små sten på vejen. Så man kan næsten fristes til at ønske sig 

tilbage til den gang. Men hvad gør vi ved det. Vi tror at vi alle sammen må til at reagere over for bilisten, 

der giver den hele foden herop igennem.  Signalere eller stop bilisten og spørg hvorfor det skal gå så 

tjept. Vi tror at det vil virker meget bedre end at bestyrelsen skriver rundt. For selvom vi skriver skarpt 

og bestemt, så virker det tydeligvist ikke, på dem der har alt for travlt.   

Men vi har forsøgt os med at få Faaborg-Midtfyns kommune, til at gøre noget ved hastigheden herop 

igennem og særligt ved 2. vænge til højre fra landevejen. For der bor jo mange i Strandgårdsvænget og 

de få jo aldrig vores nyhedsbreve. Men desværre så kan kommunen ikke gøre noget ved det. Vi kunne jo 

bare rette henvendelse os til dem, sagde de. Så det arbejde vi nok videre med i den nye bestyrelse. 

Men vi har til gengæld fået tilsagn om, at vi får gjort noget ved cykelstien, den der er lavet langs med 

Strandgården og som går ud på Strandgårdsparkens stamvej.  Vejdirektoratet var enig med bestyrelsen 

i, at det kan være farligt, at der ikke er noget der kan forhindre cykellisterne i bare at køre direkte ud på 

stamvejen og dermed i risiko for at blive ramt af en bil. Så det kommer de og laver i løbet af i år.   

Øvrigt. 

Som I kan høre er der sket en del og det vil der fortsat gøre i 2016. Og som altid har vi derfor brug for 

alle medlemmers hjælp. Vi må sige, at det er blevet noget svært at finde de frivillige, der vil give en hånd 

med og de som hidtil har hjulpet meget, bliver jo ikke yngre og flere af dem har ikke længere kraftene til 

det. Så kære unge mennesker, nu er det op til jer at give en hånd med, når bestyrelsen kalder til arbejde.   

I kan altid følge med i aktiviterer i Strandgårdsparken på vores hjemmeside, der nu igen er oppe at køre 

efter,skal vi sige det ,lille uheld vi havde i efteråret. I kan også finde denne beretning og referatet fra 

generalforsamlingen, samt nyhedsbreve på siden.  

 

 



Bestyrelsen.  

Vi har afholdt et passende antal møder og har haft et rigtig godt samarbejde. Desværre har Mogens 

valgt at takke af. Mogens har trukket læsset som vores sekretær og vi kommer til at savne hans gode 

humør og meget fyldestgørende referater. Heldigvis har han lovet at forsætte med at give en hånd med, 

som vores nye webmester og når bestyrelsen i øvrigt har brug for hjælp. Vi i bestyrelsen vil gerne takke 

dig Mogens for din store indsat.  

Tilslut skal der også herfra lyde en særlig stor tak til alle jer, der aktivt deltog i at give bestyrelsen og 

dermed os alle sammen, en hånd med, når der var opgaver der skulle løses. Og tak til jer der tændte lys i 

græskarhovederne i november og til jer der giver juletræerne strøm i december.  Begge dele er jo 

kønnest med lys.    

Og selvfølgelig en tak til alle jer der er mødt op her i dag, for at deltage i generalforsamlingen, vi er ca. 

60, sidste år var vi ca. 40. Så måske er vi her ved at være tilbage som i de gode gamle dage, da vi kunne 

mønstre 70-80 stykker til en generalforsamling. Vi få se 

Tak for ordet. 

 

 

 


