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Beretning 2010/2011
Bestyrelsen har i årets løb afholdt seks møder. På første møde konstituerede bestyrelsen sig
som følger:
Formand Yvonne Hummelmose
Næstformand Ole Andersen
Kasserer Holger Bigum
Ansvarlig for veje Varny Snejbjerg
Ansvarlig for skilte, bænke mv. Jonna Nielsen
Foreningsåret startede i juni med strandrensning. Tilbagevendende positiv aktivitet med stor
deltagelse. Også i 2010 deltog ca. 45 personer i strandrensningen. Denne blev efterfulgt i
august med vejdagen. Vejdagen havde i år lidt mindre tilslutning end de foregående to år..
Det var hovedsagligt beboere fra Polluxvej og Vegavej, der var mødt op. Det skyldes at der
på flere andre veje i ugen op til vejdagen var fyldt sten/grus i hullerne fra de udlagte bunker.
Netop fordi folk er så flinke til at fylde i hullerne fra de udlagte bunker besluttede
bestyrelsen på sit efterfølgende bestyrelsesmøde, at der ikke afholdes en officiel samlet
vejdag i 2011.
Først i september måned fik vi et ultimatum fra Middelfart Kommune. Sørg for at vejere er
farbare efter gældende regler i jeres område eller, vi stopper for renovationskørslen om tre
uger. Det førte til, at vi i bestyrelsen straks udsendte et brev til alle medlemmer herom,
samt omdelte breve til beboer på Hovkrogvej med grund til sommerhusområdet, og som
var berørt af sagen. Det medførte en ikke ubetydelig arbejdsindsats og udgift for vores
forening. Med vi så i bestyrelsen ingen andre udveje. Om det er foranlediget af denne
henvendelse fra Middelfart Kommune eller det skyldes almindelig vedligeholdelse ved jeg
ikke, men kan blot konstatere, der er beskåret en del i de enkelte grundejers beplantning.
Gennem ca. 1 ½ år har vi haft kontakt til og kæmpet for skilte med henvisningsnumre til
Stjernevej fra Hovkrogvej på de dele af Stjernevej, hvor der ikke kan køres imellem.
Henvisningsnumrene er nu kommet op. Grundejerforeningen har selv betalt for skiltene,
Middelfart Kommune har fremstillet og opsat dem. Samtidig har vi fået nye grønne skilte
med vejnavnene. De nye nummerhenvisningsskilte ved Hovkrogvej bør lette det for alle,
som skal finde rundt i området.
I februar måned afholdt vi et positivt møde med Antaresvej grundejerforening. De to foreninger
havde hidtil ikke haft et egentligt samarbejde. Vi har nu aftalt, at vi holder hinanden
orienteret om de tiltag, der er i sommerhusområdet. Antaresvej grundejerforening består af
16 grundejer, heraf 12 tvungne medlemmer og fire frivillige. Seks grundejere er medlem i
begge foreninger.
Bestyrelsen har i årets løb behandlet to sager. Den første drejede sig om etablering af en sti på
diget. Dette foranlediget af, at Middelfart kommune planlægger at etablere stier rundt
omkring i kommunen. Vedkommende ønskede bestyrelsen henvendte sig til kommunen
med et sådant forslag. Bestyrelsen valgte ikke at efterkomme ønsket. Begrundelsen herfor
var, at vi varetager, så vidt det er muligt, samtlige medlemmers interesse. Her kunne opstå
en interesse konflikt mellem bestyrelsen, hvis vi støttede forslaget, og grundejerne langs
diget. Vi opfordrede forslags stilleren til at henvende sig direkte til Middelfart Kommune.
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Anden sag omfattede udlægning af en tømmerflåde ved Altairvej. Henvendelsen kom denne
gang fra kommunen, der er sagsbehandler på en ansøgning. Grundejerforeningen støttede
ikke forslaget. Vores begrundelse var, at denne ene tømmerflåde kunne danne præcedens
for udlægning af flere tømmerflåder langs stranden samt visse andre problemer, der kunne
tænkes at opstå, f. eks omkring optagning i vinterhalvåret. Da vi netop havde aftalt med
Antaresvej Grundejerforening, at vi skulle involverede hinanden mere, for så vidt angår
sager af almen interesse, blev Middelfart Kommunens brev samt vores svar på
henvendelsen sendt til dem. Vi må desværre konstatere, at Antaresvej Grundejerforening
ikke deler vores holdning angående udlægning af en tømmerflåde i vandet, og overfor
kommunen har tilkendegivet, de ikke ser noget til at hindre for dette. Vi har i år ikke skelnet
til om henvendelser kom fra medlemmer eller ikke medlemmer. Men fra næste år vil kun
henvendelser fra foreningens medlemmer blive behandlet af bestyrelsen.
Bænke og skilte er blevet efterset og repareret, hvor nødvendigt, og endelig her sidst på
foreningsåret er vejene blevet skrabet og der er udlagt grus.
Som altid på generalforsamlingen, vil jeg henstille til, at Ordensreglerne for området følges:
dvs. ingen hen kastning af affald, ro mellem kl.12-14 og efter kl.18.30 og rolig kørsel i
området.
Til slut vil jeg vil gerne takke for et godt foreningsår, tak til mine bestyrelseskollegaer, I gør et
kæmpe arbejde for vores område. Selv ser jeg ser frem til et nyt år med nye udfordringer
og til, at vi i aften starter året eller afslutter året med en fest hvor 90 personer er tilmeldt, før
pladsforholdene gjorde der blev lukket for yderligere tilmeldingerne til festen. Det bliver
trangt, men med en positiv indstilling fra jer alle skal det nok gå.
Næste arrangement i foreningen er vores Strandrensning, som finder sted søndag d.19/6
kl.10.00, hvor vi mødes på stranden ved den offentlige parkering for enden af Antaresvej.
Beretningen vil efter generalforsamling, blive lagt på foreningens hjemmeside.
Tak for ordet,

