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Kære nabo, genbo og bagbo. 

Generalforsamingen 

Så fik vi overstået vores generalforsamling og der var en rigtig god 

stemning og debat om de forslag der var sat til afstemning.  

• Fældning af træer eller nedskæring af træerne til 4 meters 

højde blev ikke vedtaget, men bestyrelsen skulle dog forsat 

sørge for at der var en god skovpleje.  

• Ponton/tømmerflåde blev vedtaget, til en max pris på 

15000,00 kr. Der er allerede en mand på opgaven. 

• Strøm på pladsen er ikke en mulighed da strandgrunden 

ikke er en parcel til bebyggelse, så det blev ikke stemt om.  

• Skurvogn eller lignende blev vedtaget, til en max pris på 

15000,00 kr.  

• Petanquebane blev vedtaget men med ønske om at 

pavillonen også skulle etableres i år, og for max 

50000,00 kr. 

Vi har nu undersøgt om det på nogen måde er muligt at lave 

denne opgave med hel eller delvis frivillig arbejdskraft og 

bare alene materialerne til grus og fliser løber op i ca. 

37000,00 kr. Pavillonen koster omkring 25000,00 kr. med 

plexiglas på 2 sider.  Og prisen på leje af maskiner er ikke med 

i de 37000,00 kr. For selvfølgelig kan denne opgave ikke gøres 

med en biltrailer og en håndskovl, så der skal maskiner til 

gravearbejdet og en traktor med vogn til bortkørsel af jord.  

 

 

Kommende begivenheder 

• Bådebro og fliser 

marts/april 

• Badebro/telt april/maj 

• Toiletvogn/juni 

• Sankt hans/juni 
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Der skal bortskaffe alt den jord, der skal graves af under 

petanquebanen i omkring 1 m i dybden, der skal køres grus 

på igen, der skal ligges fliser rundt om banen og under 

pavillonen og det vil tage rigtig mange weekender ja mange 

timer og uger, hvis frivillige skal gøre dette. Det vil være en 

uoverskuelig opgave at gøre med frivillig arbejdskraft, og det 

vil være svært at koordinere opgaven for os.  

Så sammenholdt med det tilbud vi har fået og som vi 

fremlagde på generalforsamlingen, så er det nok en ret 

realistisk pris med 60000,00 kr. for etablering af 

petanquebanen og alle fliserne lagt. Men desværre vil den 

samlede pris så beløbe sig til omkring 85000,00 kr inkl. Pavillon.  

Så vi kan derfor ikke forsvare at arbejde videre med forslaget da 

det ikke er økonomisk muligt inden for de rammer vi har fået.   

Så der bliver ikke etableret en petanquebane i år.  

På stranden har vi, som vi også nævnte på generalforsamling, 

oplevet at der endnu en gang er udvasket et pænt stykke i hullet 

mellem stenglasierne. Vi har derfor valgt at bygge en trappe i 

beton, på samme måde som slisken til både (den holder jo til det 

hele). Vi har dog endnu ikke fået et tilbud på hvad det vil koste, for 

det vil selvfølgelig være afgørende for, om det bliver denne løsning 

i år, eller vi må lave noget midlertidigt.  

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:  

Formand Anette nr. 37, Næstformand/sekretær Jørgen nr. 168a, 

kasserer Søren nr. 144, Lis nr. 116 og Niels nr. 154 grønne områder 

m.m. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen.  

 

 


