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Pga. af Covid19 er vi forsat underlagt regler udstukket af vores regering og folketing.  
Og det var derfor vi valgte at spørge jer, hvad I mente omkring afholdelse af generalforsamling.  
Ingen af jer har meldt tilbage at I fandet det nødvendigt, at afholde årets generalforsamling. 
Derfor bliver der ikke afholdet generalforsamling i 2021 og dermed en afslutning året 2020.  
Hermed følger beretningen for året 2020. 
 

Bestyrelsens beretning 2020. 

Det blev en mærkelig start på vores arbejde i bestyrelsen i år 2020. 
Vi nåede lige at afholde vores generalforsamling inden landet lukkede ned, med det ene forbud 
efter det andet. Og det kan vi sikkert være glade for, selv om det er og blev noget besværligt det 
hele.  
Men som sagt nåede vi at holde en god generalforsamling, som var godt besøgt, med lige omkring 
60 personer, med kaffe, smørrebrød, øl og vand, samt en hyggelig snak med vores naboer.   
Der var en god debat om de emner, der var sat til afstemning på generalforsamlingen, b.la var der 
et ønske om endnu en trappe/stige på badebroen og den kom op først på året.  
Der var endnu et forslag og dette omkring tidspunkter for græsslåning og brug af haveredskaber 
med motorstøj. Der blev talt for og imod og dette forslag endte med, ikke at blive vedtaget.  
 
Bestyrelsesmøder. 
Posterne i bestyrelsen var fordelt inden vi gik hjem fra generalforsamlingen, vi havde på 
fornemmelsen at noget var i gære. Og det var der jo som sagt.  
Så vi kom derfor først rigtig i gang, med vores bestyrelsesarbejde midt i april, da det værste 
Coronavirus havde lagt sig, og det blev ikke til så mange møder, som vi plejer at afholde, men vi 
har forsøgt at holde gang i de opgaver, som vi havde sat os for i 2020 og med den elektroniske 
verden vi lever i, kan meget klares med en e-mailkorrespondance. 
 
 
Stranden. 
I marts og april fik vi renoveret stranden og der blev lagt strandsand ud, samt lavet en ny flot 
trappe ned til vandet. Der blev lagt mere stabilgrus ud på bådepladserne, og så plantede vi 
bambus mellem bådene og strandgyden, og håbede at de ville overleve, men det gjorde de ikke.  
Så skal der skabes læ der, skal der noget andet til.  
Bådefolket var hurtige til at få sat bådebroen ud. De er meget aktive de bådfolk, og det er virkelig 
dejligt, at der er nogen som har lysten til at hjælpe og til at bruge den del af stranden aktivt.  
Badebroen kom ud første weekend i maj. Der var ingen forplejning denne gang, grundet forbud 
mod at forsamles mere end 10 personer. Den Covid19 virus var skyld i meget i år 2020.  
 
På grund af Covid19 og alle de forholdsregler om sprit, afstand osv. kom teltet og toiletvognen 
ikke op i år 2020. Bestyrelsen kunne ikke tage ansvaret for alle de midlertidig Covid19 regler. Det 
var vi selvfølgelig kede af, da mange af jer plejer at holde sommerfest i teltet.  Men det kunne 
desværre ikke være anderledes i dette Corona år.  
 
Sankt Hansfesten blev også aflyst i år 2020 (igen grundet Covid19).  
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Bliv hjemme og hold sommerferie blev der sagt, og det må vi sige at I gjorde, for aldrig har vores 
strand været brugt så flittigt som i dette år, ikke engang i 2018, hvor vi havde hedebølge det meste 
af sommeren.  Livet blev nydt med de muligheder, som vi er så heldige at have lige her.  
 
Badebroen kom op søndag den 4. oktober (den skulle havde været op den 3/10, men det blev 
flyttet pga. for meget højvande) Og som det er blevet en tradition, så var der smørrebrød til det 
arbejdende folk efter endt arbejde, men her fik de gode medhjælper dog lov til at nyde maden 
først, medens den var frisk og så måtte de vende tilbage og arbejde dagen efter. Heldigvis var de 
med på at flytte datoen. Tak for hjælpen til alle der gav en hånd med. 
 
Bådebroen kom først op senere og det har bådejerne fået lov til selv at styrer, dog med ansvar for 
at broen ikke forsvinder i en efterårsstorm. Mange af dem vil gerne fiske fra deres både også sidst 
på året og er derfor kede af, hvis bådebroen skal op i september/oktober. Tak fordi I med båd 
passer på bådeområdet og bådebroen. 
  
Stierne.  
Vi har udfordringer på nogle af vores stier, (det har vi forsat) de skyller delvist væk, når vi har de 
voldsomme regnskyl, som der kommer oftere og oftere, vi har derfor i 2020 fået lavet de 2 stier 
som trængte mest. 
 
Havemanden har som altid passet vores område, ganske som han plejer og det er vi forsat meget 
tilfreds med. Han har dog sine udfordringer på strandgrunden, hvor brændenælder og brombær 
gror rigtig hurtigt op igen. Men han har forsøgt at holde det ned så godt som muligt.  
 
Vi har (og det er et par gange i eftersommeren) haft vand, som er stået op af vejbrønden ved nr. 
41. og det gav nogle voldsomme rander i vores sti. Det er aftalt med kommunen, at de skal se på 
det og at der evt. skal graves op, da de mener der må være noget der er stoppet i kloakken, når 
vandet ikke kan løbe væk uden at løbe over kantstenen og ned ad vores sti. (I skrivende stund er 
de gået i gang, så nu håber vi at det hjælper) 
 
Vi har lavet en ny aftale med Hotel Faaborg Fjord omkring leje af hotelværelse til overnattende 
gæster. I får 10% i rabat, som beboer i Strandgårdsparken. I skal blot oplyse jeres navn og 
vejnummer for at få rabatten, når I bestiller værelse til jeres gæster.  
 
Vi har i løbet af året sagt farvel til en del ”gamle” beboer og velkommen til lige så mange ”nye”. 
Omkring 8 huse har skiftet enten ejer eller lejer. Vi håber at I kommer til at føle jer hjemme her, 
ligesom vi andre gør. Rigtig hjertelig velkommen til Strandgårdsparken.  
Og det er ikke stoppet, for der stadig gang i ind og udflytningen her i 2021, så Lis har travlt med at 
komme rundt og byde velkommen.  
  
Vi har været lidt udfordret med knallertkørsel på vores stier, vi har ikke haft mulighed for at finde 
ud af hvem alle er, som brugte vores stier op til baneoverskæringen og videre op ad vores kirkesti. 
Men pt. ser det alligevel ud til, at det er stoppet. Vi har, for at udefrakommende ikke skal være i 
tvivl, sat skilte op med forbud om knallertkørsel på vores stier. Om det så er det der har hjulpet 
eller om nogen har fået talt med knallertkørerne eller om de bare fundet andre veje ved vi ikke. 



3 
 

Men helt sikkert er det, at det nu er mindre farligt at færdes på vores stier, og det kan vi alle vist 
kun være glade for.  
  
Bankskifte 
Vi har skiftet bank her i løbet af 2020, til Rise Sparekasse og det var ikke nogen let opgave for 
Søren (vores kassere). At vi valgte et skifte, er kort fortalt, fordi Jyske Bank har for høje gebyr og at 
de ikke ville tillade at vi forsatte som hidtil. Det foregik sådan, at kassereren alene betalte vores 
regninger i banken via netbank.  
Men med vores vedtægter 15§ stk. 2. som siger:   ”På kontoen kan der kun hæves i forbindelse 
med enten formand eller næstformand”, var det for Jyske bank ikke muligt at forsætte som vi har 
gjort i årtier.  
At vores vedtægter er lavet før, det blev muligt at betale online var ligegyldigt.  
 
Jyske bank kunne kun med de nuværende vedtægter gøre det hvis vi oprettede os som 
”selvstændig” med oprettelse gebyr på 2500,00 kr. og 750,00 kr. i kvartalet.  Det syntes vi ikke var 
ok.  
Derfor gik vi på jagt efter et andet pengeinstitut og fandt derved frem til Rise Sparekasse.  
De havde ikke noget problem med at vi var en forening. Så nu foregår det med at Kasserne 
opretter de betalinger der er og derefter beder formanden om at godkende dem online via 
netbank.  
Vi kunne selvfølgelig også have valgt at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling for at få 
ændret §15, men at indkalde jer og så 2 gange, men midt i en Corona tid, var jo ikke en mulighed. 
Derfor er det nu Rise Sparekasse, som er vores bankforbindelse.  
 
Facebook gruppe. Der er af nye beboer i Strandgårdsparken taget initiativ til at få oprettet en 
gruppe på Facebook. Denne gruppe kan du melde dig ind i, hvis du er på Facebook og beboer i 
Strandgårdsparken og heri gennem komme i kontakt med dine naboer, bagboer og genboer 
omkring stort og småt.  
Bestyrelsen vil forsat holde jer orienteret om hvad der sker i foreningen via vores e-mail. 
 
Afslutning 
Da vi den 11. marts oplevede at vores land blev invaderet af en virus, havde vi nok ikke forestillet 
os at vi også nu i juni 2021, stadig skulle leve med den.  
Men sådan er det, og derfor vil vores arbejde i år 2021 bestå af b.la. vedligeholdelse af 
legepladsen, som trænget meget til vedligehold, vi har gjort plads til lidt flere joller/både på 
stranden og givet de foreste pladser til dem der sejler mest og som er mest aktive omkring 
bådeområdet, måske får vi brug for at lave endnu en sti pga skybrud men ellers så vil 2021 blive et 
stille år.  
Vi i bestyrelsen takker jer mange gange for den store tillid I viser os, og vi vil efter vores bedste 
evner, forsøge at leve op til jeres forventninger 
 
På bestyrelsen vegne 
Formand 
Anette Søderholm Barlebo.  
Nr. 37 


