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Jeg vil i år begynde bestyrelsens beretning med det nyeste fra området. I dette tilfælde palmeolien på vores  
strand. Som følge af branden i Fredericia tidligere på året er der drevet palmeolie op på stranden. Uskadeligt 
men ubehageligt. Først som knytnæve store klumper nu som popcorn smuldrer i både størrelse og farve. De 
ligger i en bræmme langs det meste af stranden.  Jeg har så sent som i dag modtaget svar på min henvendelse 
til kommunen citat:  
Middelfart Kommune er opmærksom på, at der stadig er rester af palmeolieaffald på langs nogle 

af vores kyster, bl.a. ved Vejlby Fed. I tiden lige efter uheldet i Fredericia, var vores 

entreprenørafdeling rundt og rense op langs vores kyster. Desværre har det vist sig, at der kom 

nye fedtklumper til flere steder i tiden efter.  

 

Jeg besigtigede stranden ved campingpladsen ved Vejlby Fed for nylig. Efter besigtigelsen 

besluttede vi, at afvente lidt endnu inden vi sætter en opsamling i gang.  

 

 Vi vil, om en 14 dages tid, besigtige stranden igen og herefter beslutte, hvor og hvor meget vi 

skal have fjernet. Citat slut. 

 

Vi må forvente olien smelter når sommerens varme kommer med de gener de giver for alle ikke mindst 
badegæsterne. 
  
For år tilbage var det almindeligt der i beretningen blev opfordret til vi klippede vores hegn og holdt vejene 
farbare i bredden. Det budskab er forstået, vi har passage i bredden i hele området. Til gengæld plages vi nu 
af mudrede veje.  Et problem som hovedsageligt er forårsaget af store regnmængder. Lad mig straks slå fast, 
det er ikke bestyrelsens opgave alene at holde vejene, det er grundejernes ansvar, men foreningen er 
behjælpelige i den udstrækning vi har de økonomiske muligheder til det. 
 
De store regnmængder har medført mudrede og hullede veje. Men vi ser andre problemer, det er de 
tildækkede render i området. Langs flere af vejene og grundene er der render til regnvand-eller var- for flere 
grundejer har dækket renderne til og indlemmet dem i deres grund. Gennem årerne er der smidt grene i, 
bygget rækværk, fyldt op med fliser, fyldt med jord og haveaffald generelt. Det bøder vi for nu. Ikke kun de 
som har fyldt renderne op, men os alle sammen. Det er ikke foreningens eller bestyrelsen ansvar. Det er de 
pågældende grundejers ansvar. Og jeg håber I vil gå hjem og få renderne fritlagt igen, prikke til jeres nabo og 
opfordre ham/hende til det samme. Så ved jeg, der i området gennem mange år har kørt pumper til at dræne. 
Disse pumper er nu slukket. Det betyder vandet hober sig op de pågældende steder. Men er det 
grundejerforeningens ansvar? Nej mener vi. Her må vi henvise til at de enkelte grundejere har ansvaret for 
vedligeholdelse af egen vej. Endnu andre steder i området er problemer med formentlig sammenfaldet dræn.  
I bestyrelsen stiller vi os gerne til rådighed, i den udstrækning vi har mulighed for at hjælpe, men må også 
sige, vi kan ikke afhjælpe alle problemer, der er opstået på grund af vand i området.  
 
Som altid er foråret en tid hvor min telefon og mailboks gløder af medlems henvendelser.  Et sundt tegn på I 
alle er interesseret i området. Det meste omhandler vejene. Og vejene bliver prioriteret når det gælder 
vedligeholdelse. Vi prioriterer, de veje der køres på. Det betyder at Stjernevej nord/syd ikke vedligeholdes. 
Dette trods mudder på dele af vejen. De områder, som nedprioriteres er områder, hvor færdslen 
hovedsageligt foregår til fods eller på cykel, og hvor kun få grundejere har adgang fra. Vi vælger at 
vedligeholde, hvor flest får gavn af vores arbejde. Når jeg bliver kontaktet vedrørende vejene opfordrer jeg 
jævnligt til, I selv kontakter kommunen. Problemet med vand på vejen er nu større end tidligere år og har 
nået et omfang, som foreningen ikke kan håndtere alene.  

 
For tre år siden blev kontingentet sat op, så vi fik mulighed for øget vejvedligeholdelse. I årets løb er Vegavej 
renoveret fra Hovkrogvej og cirka 20 meter ind i området. Der blev blandt andet etableret dræn i vejen og 
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vandet løb fra. Desværre havde Middelfart Kommune ikke samme opfattelse af vejvedligeholdelse som os og 
krævede en reetablering. Dette skete i vinterens løb og vandet står nu igen ved udkørslen fra Vegavej. 
 
Udover vejen har vi arbejdet med en modernisering af ordensreglerne. Disse præsenteres senere i aften som 
et forslag, hvor jeg vil komme mærmere ind på disse. 
 
Nu skal vi til noget andet end vejvedligeholdelse. Efter noget turbulens i foreningen har den siddende 
bestyrelse nu haft sit første hele forenings år både arbejdsmæssigt og omkring den økonomiske styring.  Vi 
har fået styr på økonomien og ikke mindst arbejdet os ind på hinanden og hinandens ressourcer. Jeg vil her 
benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for deres store arbejde i foreningen til gavn og glæde for alle 
medlemmerne.  
 
Jeg får jævnligt henvendelser om dette og hint, hvor jeg må skuffe det enkelte medlem med ikke at kunne 
hjælpe. Vi støtter ikke op om enkelt sager eller tager parti i tvister. Hvis muligt henviser vi til andre som kan 
være behjælpelige.  
 
Foreningen er frivillig og nogle fravælger medlemsskabet, hvad årsagen er, kan kun gisnes om. I bestyrelsen vil 
vi opfordre til I spørger naboer: er du medlem? Hvis ikke opfordrer til medlemskab. 

 
På bestyrelsens vegne 
Yvonne Hummelmose 
d.4/5-2016 

 


