
Bestyrelsens beretning for 2016 v/Formand Anette Søderholm Barlebo 

Bestyrelsen kom igen godt fra start og vi fik fordelt posterne i mellem os. På opgaven med at passe vores 

grønne områder kom Lis, sammen med Kim, Jørgen forsatte med at være referent og næstformand, Niels 

forblev vores kassere og jeg blev ved posten som formand.  

Stranden. 

Årets aktiviteter startede den 9 april, hvor vi var ca. 20 der havde valgt at tage slidet med at få sat det nye 

telt op og broerne ud. Og vi havde en rigtig hyggelig formiddag, hvor vejret var  lunt og godt, så det var 

ingen sag at indtage rundstykker og kaffe i det fri. Og en Enkelt til at holde varmen på, blev det også til. 

Vandet var jo stadig koldt, for dem der ikke lige er vinterbader.  

Teltet blev igen flittigt besøgt i løbet af året og for det meste, så blev der ryddet pænt op efter festerne. 

Der var dog lige en episode med bål i sandet, og forsøg på afbrænding af de gamle telefonspæle og det var 

ikke så heldigt.  Vi havde, som tidligere år, en toiletvogn stående på standgrunden, og da den bliver 

benyttet af mange, kommer der også en i år.  

Der er mange, der gerne vil have deres båd liggende ved stranden, og derfor skrev vi til jer, at I meget gerne 

måtte tænke over, om I nu også brugte jeres båd eller om den blot lå til opbevaring på stranden. For bruger 

I ikke båden, så giv pladsen til en anden, som kan få større glæde af den. Da der er flere der ønsker en 

bådeplads, har bestyrelsen derfor besluttet, at vi udvider med nogle flere pladser omkring det sted hvor 

toiletvognen og stativet til kajaker plejer at stå, de får så en ny pladsering. Så har I undret jer over hvorfor 

der fældes træer lige netop i det område, er det altså derfor.  

Skt. Hans aften blev en af de mere våde af slagsen, da vi både fik masser af regn, blæst og torden. Men vi 

var alligevel omkring 30, som have valgt at spiste i teltet. Og ved båltalen og afbrændning af bålet uden 

heks (det var nemmelig ikke lykkes os at finde en), var vi samlet 50-60 stk. Bent Rodhe fra nr. 3. holdt en 

rigtig god båltale og netop på det tidspunkt var det fint tørvejr. Vi havde en rigtig hyggelig aften i teltet, så 

kom og være med i år, når vi holder Skt. Hans fest.  

Vi har forsat forsøgt at holde udkrudt og brombærkrat nede mellem træerne og det lader til at vores plan, 

om mere live i skovbunden er lykkes. For der er set blomsterknopper i den store rhodedenum, så mon ikke 

den vil blomstre i år og det er vist første gang den gør det. Og så har der været et par enkelte træer der 

blev fjernet, da de var gået ud. Og den gamle grill er blevet kasseret, men bare rolig der kommer en ny.  

Midt på sommeren fik vi gennem vores havemand et godt tilbud. En stor bunke brugte fliser leveret og det 

ganske gratis. Det kunne vi jo ikke sige nej til. Vi har længe talt om at få en lige og fast bund i vores telt, og 

det er der kommet nu og det kan kun blive godt. De sidste fliser bliver lagt på den plads, hvor toiletvognen 

skal stå.  

Brofagene til både var i en dårlig stand, da de blev lagt ud i april, men efter den stormflod vi havde her i 

januar, er de helt færdige. Så Kim vil gerne samle nogle folkr til at få lavet nogle nye brofag inden den 22. 

april, hvor broerne skal ud og teltet skal op. Så har du tid og lyst til at give en hånd, med de nye brofag så 

ret henvendelse til Kim. Men bemærk jer også gerne, at vi skal bruge en 15, 20 mænd og kvinder til 

udsætning af broerne og opsætning af telt. 

De grønne områder.  

Vi var lidt plaget af oversvømmelse på legepladsen og stien op mod nr. 11 i marts og senere i maj var der en 

underminering af vejen ved nr. 182. Så hele sommerne havde vi advarselspæle stående ved nr. 182 og 11. 



men det er udbedret her i efteråret. Vores fortov har kommunen desværre ikke nået at gøre noget ved, 

men vejdirektoratet fik da lavet en forhindring ved Strandgården, så cykler ikke kører lige ud på stamvejen. 

Og de bomme kan vi da ikke overse.  

Vores fortov bliver fremover vedligeholdt af kommunen med en udkrudtbrænder og ikke mere af vores 

havemand. Nogen steder kan man også godt se, at ukrudtet når at få godt fat i mellem de par gange 

kommunens folk kører her. Så det er altså fremover os som bor ved et fortov, der skal renholde dette 

sammen med kommunen.  

På boldbanen har vi rydet et stykke med hyben langs den nordlige sti og sået græs i stedet for, så nu løber 

bolden ikke ind mellem stikkende buske, når der spilles fodbold.  Der er lagt nyt flis på under buske og 

træer langs boldbanen og de væltede og visne træer i skoven er ved at blive fællet.  

På legepladsen er der kun sket almindeligt vedligehold. Men vi kunne godt tænke os, at der kom lidt 

fornydelse til, så kom gerne med forslag til hvad der evt. kunne være godt at have af legeting på pladsen.  

Stier. 

Midt på sommerne blev vores havemand opmærksom på, at der var sat afmærkningspæle ved begge ender 

af vores nordlige sti. Vi forhørte os ved veteranjernbanen, men de havde ikke noget med det at gøre. De 

kunne dog oplyse os om, at det var kommunen der skulle i gang med at etablerer en natursti til Pipstorn 

Skov. Vi havde imidlertid ikke hørt noget fra kommunen om denne sti. Så vi sendte en mail og bad om at få 

en forklaring på de afmærkninger, der var sat af ned til vores private sti.  

De beklagede, at de ikke lige havde nået at informerer os om stien, men de ville da meget gerne have et 

møde med os. Det møde fandt sted den 9 august her i parken, hvor de forklarede, at det ville være godt 

hvis de kunne bruge vores sti i stedet for at anlæge en ny sti langs vores. Vi fik en god snak, med de 2 

fremmødte fra kommunen og bad dem om at få en beskrivelse af hvad hele det gik ud på. Vi forklarede 

dem, at skulle der i bestyrelsen være et flertal for at sige ja, så skulle det til en afstemning på en 

ekstraordinær generalforsamling og det ville mindst tage en god måneds tid. Det var de ikke helt tilfreds 

med, de havde gerne set at vi kunne give hurtigere svar, for de skulle  jo i gang meget snart og være 

færdige inden vinter.  

Bestyrelsen var ikke på det tidspunkt, enig om at afvise kommunes ønske, derfor indkaldte vi jer, som I ved, 

til en ekstraordinær generalforsamling. Det gav os nu samtidig lidt tid til at undersøge sagen nærmere. 

Kommunen tilsendte en beskrivelse af naturstien og 2 forslag til ejerforhold på stien. 

Det ene forslag gik ud på at den nordligesti ville overgår til offentlig sti og at det så fremover ville være 

kommunen der stod for vedligeholdelsen af stien. 

Og det andet forslag var, at kommunen bliv medpart i stien og så gav et bidrager til vedligeholdelse af stien 

på grund af ekstra slitage, men at grundejerforeningen forsatte med at vedligeholde stien.  

Der var ingen uddybende forklaring med til nogen af de 2 muligheder, så vi kunne ikke, ud fra det, vurdere 

hvad det var, vi i givet fald ville sige ja til. Så vi  søgte derfor råd ved 2 advokater og vores 

forsikringsselskab, om hvilke ufordringer det kunne give os. Vi blev vejledt af advokaterne til at bede 

kommunen om at redegøre for, hvilke betydning de forskellige typer af aftaler ville få for os.  



Der blev sendt 20 spørgsmål til kommunen b.la. om hvad det ville sig at have medpart, eller f.eks brugsret, 

offentlig sti,  hvor meget de forventet at ville give til vedligehold af stien,  hvor meget trafik de forventede 

om vi kunne fortryde hvis nu at området blev for belastet m.m.  

Med de svar vi fik tilbage fra  kommunen og med de øvrige informationer vi havde indhentet, blev 

bestyrelsen enig om at det tjente foreningen bedst, at sige pænt nej tak til deres ønske.  

Det der vejede tungest, var bla. at vi ikke kunne få en ordentlig information fra kommunen, kun løse 

tilkendegivelser på vores mange spørgsmål,  at der skulle være cyklelister på stien, den mulige øgede trafik i 

hele vores område,   som ville give et større slid også på de andre stier og dermed flere udgifter til 

vedligehold, som vi jo ikke ville få tilskud til. Det juridiske vejede også tungt, for kunne vi komme ud af  

aftalen igen, hvilket vi vurdere ikke var en real mulighed, og forsikringsmæssigt hvem havde anvaret, hvis 

der skete noget med nogen, når de færdes på stien. Så alt i alt var der mere der gik imod en 

sammenlægning af vores sti og den offentlige natursti end ting der talte for.  

Vores forening fik jo ikke noget ud af samarbejdet, kun flere udgifter og en øget trafik, og selv om vi kunne 

lade stien overgå til offentlig sti og spare udgiften til vedligehold af den nordlige sti, ville ulemperne med 

øget trafik og slid på vores andre stier, stadig være vores udfordring og udgift. Og det skal siges at vi ikke 

ville få nogen kompentation for at give dem for den nordlige sti.  

Vi vil dog gerne slå helt fast, at vi hele tiden har været godt tilfreds med, at der nu endelig blev anlagt den 

sti fra Strandgårdsparken ind til byen, det har været et ønske fra Strandgårdsparken i mange år. Og den vil 

da helt sikkert blive benyttet af såvel børn som voksne fra Strandgårdsparken, i hvertfald i sommerhalvåret. 

Med hensyn til det brede bare stykke mellem vores sti og naturstien, vil kommunen ikke beplante så det 

lukker til igen, det er der ikke afsat midler til. Men vi kan oplyse, at vi har fået tilladelse til selv at beplante, 

bekoste og vedligeholde et stykke langs stien, fra vores sti og ud til 2 m. fra naturstien. Så det tænker vi, at 

vi går i gang med her inden længe og da der skal rigtig mange planter i et så stort stykke, skal vi have jeres 

hjælp. Det er Kim der står for dette projekt, så tag fat i ham, hvis I vil give en hånd med.  

Øvrigt. 

Vi havde besøg af Diernæs Lokalhistoriske forening først på sommeren, og de deltagende var begejsteret 

for vores område og ikke mindst fordi vi var mange der flagede for dem. Det så da også godt ud. 

Til halloween har vi købt nogle græskarhoveder i ler, som kan genbruges år efter år. Vi har desværre haft 

svært ved at samle folk nok til at skære græskar ud. Men de kunstige er da også pæne og det se stadig flot 

ud, når vi kommer kørende hjem efter mørkes frembrud og de står der og lyser.  

Juletræerne stod flot i dette år, der var ingen der væltede. Det er en dejlig tradition der her er skabt og 

besøgende taler om hvor flot det ser ud. Det ser da også super hyggeligt ud og giver en dejlig julestemning.  

Havemanden Anders har passet og plejet vores område, på en for bestyrelsen fuldt ud tilfredsstillende 

måde. Heldigvis har Anders givet tilbud på at holde området igen i år og det er vi i bestyrelsen godt tilfreds 

med.  Så han forsætte som vores have mand også i denne sæson.  

Desværre har der i efteråret være en del utryghed med luskende personer og fremmende biler og vi kan 

kun opfordre jer til at holde øje med naboens ejendom og give naboen besked når I ikke er hjemme i 

længere tid. Men det er jo også det I har gjort og heldigvis lader det til at være stilnet af. 



Vi har også sendt nyhedsbreve og mails rundt, og vi vil da opfordre jer til at  læse dem, da det holder jer 

godt informeret om hvad der sker i området. 

 

 

Bestyrelsen  

 

Vi har afholdt et passende antal møder, lidt flere end normalt pga. sti sagen. Vi har haft et rigtig godt 

samarbejde og derfor er det også ekstra ærgeligt at Niels nu stopper, vi har lige fået ham lært op. Niels har 

haft til opgave at passe på vores penge og holde styr på regnskab og budget. Og det har han klaret rigtig 

godt.  

Vi regner dog forsat med at du Niels kommer og hopper i et par vaders, når broerne skal ud og ind.  

Vi I bestyrelsen vil gerne takke dig Niels, for din store indsat og altid gode humør.  

Bestyrelsen vil også gerne sige tak for både ros og ris, som vi har fået. Det viser at I er interesseret i jeres 

område og i hvad vi går og laver.  

Stor tak til alle jer der tog jer tid til at give en hånd med, når vi havde brug for hjælp til at få løst stor som 

små opgaver. Bestyrelsen kan ikke klare alle opgaver selv, og vil derfor også fremover have brug for jeres 

hjælp.  

Og ikke mindst tak til jer der tænder lys i græskarene og giver strøm til juletræerne for med lys er de 

skønnest at se på.  

Det er dejlig at se at så mange har valgt at deltage i årets generalforsamling i dag, vi har et flot fremmøde 

på ca      og til æggekagen bagefter har 58 af os tilmeldt sig .  

Tak for ordet.  

 

 

 


