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Bestyrelsens  beretning d. 06 maj 2022 

 

 

 

 

Arbejdsdag d. 12 juni: 

 

Der var igen mødt mange op, 23 M/K. Vi fik minigolf sat ud og givet olie, 

badebroen kom på plads, nogle af bordene blev slebet og malet, rengøring 

ved telefonhuset og molokker. Ved Fjordhytten blev der ryddet op, 

planeret omkring hytten og sået græs. Ved stranden blev der lagt fliser til 2 

borde. I slugten blev der fældet træer og klippet buske ned.   

Vi sluttede en god dag, med håndmadder og hyggeligt samvær. 

 

Engen: 

 

I juni måned kom der 7 kvier, til afgræsning af engen, de blev senere 

forøget til 12 stk og de var her til først i oktober. 

Her til formiddag, kom der 9 kvier på engen. 

 

Fjordhytten : 

 

Vi fik hytten lavet færdig hen over sommeren, med indvendig beklædning 

og toilet, så den var klar til festen den 7 august. 

 

Jubilæumsfest, indvielse af Fjordhytten og sommerfest : 

 

Lørdag den 7 august lykkedes det endelig, at fejre grundejerforeningens 50 

års jubilæum, med 8 måneders forsinkelse og samtidig fik vi indviet 

Fjordhytten. 

Vejret var desværre ikke for godt, der var blæst og regnvejr, så vi havde 

hængt presenninger og sat telte op, så det gik godt trods vejret. 

 

Der var fuldt hus med 80 deltagere, maden grillstegt pattegris fik vi fra 

slagteren i Stoholm og der var fri bar. Aage Nørby, fra Fasanvej, leverede 

højtaleranlæg og spillede musik for os. 
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Efter diverse talere, gik vi ombord i maden, som var rigtig god. 

Der blev hygget og snakken gik lystig. Det nye toilet bestod sin prøve, det 

blev flittigt brugt og var nok medvirkende til at festen først sluttede ved et 

tiden. 

Det var en rigtig god fest. 

 

 

Arbejdsdag den 23 oktober 

 

Der var et stort fremmøde, 22 M/K. 

Vi fik pakket badebro, minigolf og bænke sammen, gjort ren ved 

telefonhuset og legepladsen. Der blev fjernet buske og fældet træer på 

skrænten, Lars Johansen havde hans flisemaskine med og den kom på 

arbejde, der var en del som skulle flises. Vi afsluttede igen en god 

arbejdsdag med grill pølser og hyggeligt samvær, det var en rigtig god 

afslutningen på arbejdsdagen.  

 

Vejene 

 

Vejene er bleven rigtig gode efter at Harry har overtaget arbejdet med at 

holde dem, vi synes at de bliver bedre for hver gang, han giver dem en tur 

med vejhøvlen. Men husk, det er grusveje, når der regner meget som i 

februar, vil der komme huller i vejene og så er der kun en ting at gøre, kør 

langsom og udenom hullerne. 

 

 

Hjertestarter. 

 

Hjerterstarteren  hænger  på gavlen af Fasanvej 9, den bliver tjekket et par 

gange om ugen om den er ok. 

Vi mangler en ”fastboende” til at være hjerteløber, så vi er to. Poul Erik fra 

Fasanvej 3, som er hjerteløber, bor her desværre ikke hele tiden mere. 
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Fællesarealerne. 

 

Som nævnt i vores beretning sidste år, havde vi fået fat i betonspalter, som 

har ligget nede ved stranden og efter flere forsøg på at få dem lagt ud, kom 

det endelig til at passe med lav vandstand og tid til at få dem lagt ud sidst i 

marts. 

De begyndte fredag eftermiddag med at lægge betongrus ud og så var det 

meningen at spalterne skulle lægges ud lørdag formiddag, men så tog 

fanden ved den ”grønne” afdeling og en af ”søens” folk, så de fortsatte 

fredag aften, så der blev lavet sort arbejde og handskerne blev våde til 

sidst, da vandet begyndte at stige. 

Lørdag formiddag, blev der støbt beton ved siderne af rampen, udlagt et 

læs strandsand på stranden og fik opgravet kanalen fra den rørlagte bæk ud 

til fjorden. 

 

Flere grundejere langs skråningerne ned mod fjorden, har fældet træer og 

klippet buske på skråningerne, i den forbindelse er vi ved at undersøge 

flere muligheder for at få maskinhjælp til klipning af skråningerne 

fremover. 

 

Her sidst i april har vi fået området rundt om søen kørt over med en 

grenknuser, så er det muligt fremover, at holde bevoksningen nede med 

brakpudsning og slåning.  

Det er planen, at der etableres en sti rundt om søen og der er områder, hvor 

der plantes lav bevoksning og såes græs. 

 

Det er dejligt, at vi har fået en værdig afløser til at slå græs efter Henning, 

som har gjort det godt i mange år. Nu er det Harry, der slår græsset og det 

ser stadig godt ud.  

Afslutning 

Der har igen i år, været mange grundejere, der har lagt et stort arbejde i 

området, både når der er arbejdsdag og på andre tider af året. 

 

Tusind tak for det. 


