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Strandgårdsparken Faaborg 

Hjemmesiden:  http://strandgaardsparken-faaborg.dk 

Mailadressen:   strandgaardsparken@gmail.com 

Kære nabo, genbo og bagbo. 

Det blev en mærkelig start på vores arbejde i bestyrelsen i år, men 

som vi skrev til jer i en mail tidligere på året, så konstituerede vi os 

allerede den 29. feb. 2020. Vi havde en fornemmelse af, at der var 

noget i ventet, og ganske rigtig, så kom der først i marts et forbud 

mod at forsamles og have socialt samvær med andre. Danmark 

lukkede ned.  

Vi kom derfor først rigtig i gang, med vores bestyrelsesarbejde midt 

i april, da det værste Coronavirus havde lagt sig.  

Men vi vil da gerne lige dvæle lidt ved vores generalforsamling, som 

var godt besøgt, med lige omkring 60 personer. Og igen i år fik vi 

kaffe, og efter generalforsamlingen 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. Dette forslag blev vedtaget og i 

skrivende stud, så er den kommet op for nogle uger side, den er lidt 

stejl og det vil vi se, om vi kan gøre noget ved.  

Der var endnu et forslag og dette omkring tidspunkter for 

græsslåning og brug af haveredskaber med motorstøj. Der blev talt 

for og imod og det endte med, ikke at blive vedtaget.  

Men derfor kan man jo godt tage hensyn til, at man ikke slår græs 

eller klipper hæk eller hvad det nu er, man har behov for at arbejde 

med, hvis naboen f.eks. har gæster på terrassen. Og ikke starter op 

meget tidligt om morgen eller sent ud på aftenen.  Men når det er 

sagt, så mener vi, (og det var også den mening, der kom til kende på 

generalforsamlingen), at de fleste allerede lever efter disse 

udskrevne regler, med tanke for vores naboer. Der er jo også en del 

som går på arbejde og derfor ikke har alle hverdagen til deres 

rådighed og de kan have behov for at kunne bruge en sen 

 

Kommende begivenheder 

• Sommer  

• Bro ind for vinteren i 

sep.  

• Bådebroen ind i okt.  

• Græskar i nov.  

• Juletræer i dec.  

 

 

 

 



eftermiddag eller weekend til græsslåning eller hvad det nu måtte 

være. Og det skal der jo også være plads til. 

I kan læse referatet og bestyrelsens beretning fra 2019 på vores 

hjemmeside. Her er linket til hjemmesiden: 

http://strandgaardsparken-faaborg.dk 

Bestyrelsen er også afbilledet på hjemmesiden, hvis I ikke lige kan 

sætte ansigt på os. Pladserne i bestyrelsen blev besat som følgende: 

Formand Anette nr. 37, næstformand og sekretær Jørgen 168a, 

kassere Søren nr. 144, Niels nr. 154 og Lis nr. 116 de grønne 

områder og stranden.  

Stranden. 

I marts og april fik vi renoveret stranden og der er lagt strandsand 

ud, samt lavet en ny flot trappe ned til vandet. Der er lagt mere 

stabilgrus ud på bådepladserne, og der er plantet bambus mellem 

bådene og strandgyden, så håber vi bare, at der indimellem 

kommer en gang vand, så de kan overleve.  

Bådefolket var hurtige til at få sat bådebroen ud, hvor vi først fik sat 

badebroen ud den første weekend i maj. Der var ingen forplejning 

denne gang, grundet forbud mod at forsamles mere end 10 

personer. Den Covid19 virus er skyld i meget i år. ☹  

Tusind tak for hjælpen til alle brobisserne.  

Som vi har skrevet til jer, så kommer teltet og toiletvognen ikke op i 

år, da vi ikke kan garantere at de hygiejniske forhold, vil kunne leve 

op til de nye midlertidig Covid19 regler. Vi er selvfølgelig kede af at 

skuffe alle jer, der plejer at låne teltet til en sommerfest, men det 

kan desværre ikke være anderledes i år.  

Øvrigt. 

Ny aftale med Hotel Faaborg Fjord om 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 til jeres gæster.  

Sankt Hansfesten blev, som vi skrev til jer i en mail, aflyst i år (igen 

grundet Covid19). Og nu hvor Corona er blusset op igen, ser det ud 

til at være den rigtige beslutning. Men der kommer jo heldigvis en 

ny Sankt Hans i 2021. Så satser vi bare på, at vi er Corona fri til den 

tid.  



 

Stierne. Der er sat penge af i budgettet til at renovere de stier, som 

endnu ikke har fået lagt ral på, men som det ser ud i øjeblikket, er 

der faktisk ikke nogen af dem der trænger så voldsomt, at vi vil 

sætte dette projekt i gang i år. Men vi må se, om der kommer nogle 

skybrud, som ændre billedet i løbet af sommer og efterår.  

Havemanden er som altid godt i gang med at passe vores område, 

ganske som han plejer, og det ser jo fint ud alle steder. Han har dog 

sine udfordringer på strandgrunden, hvor brændenælder og 

brombær gror om kap. Men han kæmper, han kan dog ikke være 

over det hver uge, så indimellem vil det måske stå lidt højt.  

Det er ikke kun der, alt ukrudtet gror, vi kan bare se på vores fortov 

og haver. Dårligt kan man vende ryggen til, før det står højt igen. 

Med en have keder man sig aldrig og nu er det også tid til at få 

klippet vores hække og som vi før har nævnt det, så vil det være 

dejligt, hvis vi alle klipper dem godt ind på den anden side af 

fortovskanten, så vi ikke skal går og gnide os op af en hæk, når vi 

passere forbi. Det samme er jo også nødvendigt langs stierne, og 

det er ekstra arbejde til jer, der så heldige at bo ud til en sti. �  

 

Så vil vi ønske jer en dejlig og ”Corona fri” sommer.  

Pas godt på jer selv og hinanden.  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 

 

 


