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Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 5 møder. På det første møde 

konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 

Formand  Yvonne Hummelmose 
Næstformand Ole Andersen 
Kasserer Holger Bigum 
Vejene Varny Snejbjerg 
Skilte/bænke mv. Jonna Nielsen 
 
Året 2012/2013 har været et roligt foreningsår, det bærer min beretning præg af, 

idet den ikke er så lang. Sidste år var andet år hvor generalforsamlingen blev 
afholdt i disse lokaler. Vi begyndte i 2011 og oplevede flere fremmødte end 
nogensinde tidligere. Succesen fortsatte sidste år, og i år er så 3. år med 
generalforsamling og fællesspisning her i lejren.  

 
Kort efter generalforsamlingen fortsatte vi med strandrensning. En 

tilbagevendende årlig aktivitet, hvor vi mødes på kryds og tværs af alder og 
veje. Stranden bliver renset for affald og vi afslutter med pølse og 
øl/sodavand.  

 
Vi havde derefter et roligt efterår uden problemer i området. 
 
Som i de foregående år bruges en stor del af bestyrelsens tid på diskussion af 

vej forholdene. Vi får henvendelser om at vejen er for gode samt det 
modsatte, at de er for ringe. Vi har i den forbindelse undersøgt muligheden 
for at anvendes knust asfalt el. lign.. Tilladelse til dette indebærer, vi 
indsender dokumentation til kommunen om, hvor asfalten skal placeres, helst 
markeret på et kort. Hvor stor mængde der anvendes, dvs. tykkelsen på det 
lag vi lægger på og ikke mindst hvilke vejprojekter vi får asfalten fra. På den 
baggrund valgte VI I BESTYRELSEN IKKE at gå videre med dette arbejde 
men fortsætte med skrabning og udlægning af grus. Der er i foråret skrabet 
tættere på grundene end tidligere og det fortsættes der med fremover. 

 
Vi har i år haft henvendelser fra grundejere vedrørende renovationskørslen i 

området. Middelfart renovation er af Arbejdstilsynet pålagt at ændre deres 
hidtidige rutiner omkring afhentning af renovation. Jeg vil vende tilbage til 
emnet under eventuelt, hvor vi skal have en drøftelse om de muligheder der 
er i fremtiden. Derudover har vi haft en henvendelse omkring hen kastning og 
afbrænding af haveaffald på stranden. På dette punkt er lovgivningen helt 
klar. Dette er ikke tilladt. Bestyrelsen har ikke ønsket at gå yderligere ind i 
sagen, men henviser de enkelte grundejere til af afklarer sagen indbyrdes 
eventuelt sende en henvendelse til kommunen/politiet. 
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Til sommerhusejerne som ikke er medlemmer af foreningen har vi her i maj 

måned omdelt en informationsskrivelse med oplysninger om foreningens 
arbejde og opfordring til at melde sig ind.  

 
Bestyrelsen har internt haft et godt samarbejde. Vi har indimellem nogle gode 

debatter, men vil jo alle det bedste for vores område. I år skal vi tage afsked 
med Varny og også med Hanne. I har begge to været trofaste og bakke top 
om vores aktiviteter. I har delt informationer ud deltaget i strandrensningen, i 
de tidligere generalforsamlinger og så sent som i dag været med i 
forberedelserne til i aften. Varny du har om nogen givet din mening til kende, 
så du var sikker på at blive hørt og forstået. Du har taget det store slæb, altid. 
Gennemtravet området med kommunen, som da renderne skulle gennemgås 
været på kommunen og talt veje, skilte, hegn oh broer. Du har altid stået for 
de tunge indkøb og derved sørget for øl og vand til arrangementerne, de år 
du har været med. 8 år er det blevet til i bestyrelsen. Men dit kendskab til 
området går tilbage til du var barn. Måske derfor har du også altid kæret dig 
meget om området og ikke kunne acceptere når andre ikke overholdt de 
forholdsvis få ordensregler, vi forsøger at opretholde i sommerhusområdet. 
Du har taget den helt store tørn når det gælder vejene. Travet rundt i området 
og kørt med maskinstationen rundt og skrabet veje tre gange årligt og 
efterfølgende kørt med rundt igen og anvist hvor grusbunkerne skulle ligge. 
Det har ikke været noget taknemmeligt job, da mange beboere har en mening 
om veje og gruset. En mening som ikke altid har været overensstemmelse 
med din Men du har taget de verbale tæsk og trofast arbejdet videre. Mange 
tak for din indsats Varny og mange tak til dig Hanne fordi du altid har bakket 
op og støttet det fælles arbejde. 

Vi skal senere i dag vælge nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Til slut vil jeg som altid minde om de få regler vi forsøger at have i området 

nemlig: 
Ingen græsslåning i tidsrummet kl.12-14 og efter kl.18.00. 
Der skal klippes indtil skel når det gælder træer og buske. 
Sørg for at grave render så vandet kan løbe fra vejen og ind på grundene 
Og ingen løse hunde i området og på stranden. 
 
Tak til mine bestyrelses kollegaer for et godt arbejde i foreningsåret, tak til deres 

ægtefæller som trofast hjælper til når behovet er der. 
 
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning med opfordring til vi alle rejser os og 

giver Varny en applaus, som tak for det arbejde han har udført for 
sommerhusområdet. 
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