Beretning 2020/2021 for Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Det forgangne år har i lighed med sidste år været præget af Corona. Det har dog haft
den positive virkning, at der har været rigtigt stor interesse for sommerferie i
Danmark og dermed også for vores dejlige område.
Coronarestriktionerne har medvirket til, at det har været svært at møde for at
begrænse smittespredningen. Bestyrelsen har derfor primært gennemført
bestyrelsesmøder online på Teams, så vi har kunnet overholde restriktionerne.
Selvom det er lidt sværere at holde møder online, har det dog haft den positive
virkning, at vi har afholdt en del flere bestyrelsesmøder, end vi plejer. Vi har dermed
bedre kunnet holde hinanden orienteret om, hvordan det stod til i vores område.
Bestyrelsen var af generalforsamlingen i 2020 bemyndiget til at lave en aftale med en
administrator til drift af foreningens administrative arbejde. Det har bestyrelsen ikke
gjort brug af i indeværende år. Det er dog forventningen, at der vil blive indgået en
aftale med en administrator i det kommende år.
Foreningens Facebook side bliver flittigt brugt til at stille spørgsmål til hinanden,
orientere om gode tiltage, lave loppesalg samt forære ting og møbler væk. Det er
rigtigt dejligt. Bestyrelsen har også anvendt siden til at orientere bredt i foreningen.
Det er dog i den forbindelse vigtigt at pointere, at bestyrelsen kun anser
kommunikationen på Facebook som et supplement til den almindelige kommunikation
på vores hjemmeside og via mail samt almindelig post. Der har i løbet af året været
en stigning i egentlige reklamer på foreningens Facebook side. Det vil vi gerne undgå.
Man må selvfølgelig gerne henvise til en erhvervsdrivende, hvis der er én, der spørger
efter dette på siden, men egentlige reklamer er uønskede.
Med hjælpe fra en række ildsjæle lykkedes det endelig at få en hjertestarter opsat i
vores område. De fik stablet en indsamling på benene, der medførte, at der blev opsat
en hjertestarter på vores fælleshus til vores fælles sikkerhed. Tak til ildsjælene.
Efter et års pause på grund af Corona kunne vi igen gennemføre vores årlige
sankthansbål med båltaler og sang. Det var igen i år en stor succes, hvor mange
hyggede sig sammen omkring bålet. Det var dejligt at kunne mødes igen.
På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at vi ville lade græsset stå og passe
sig selv på dele af vores fællesarealer for at skabe en mere alsidig natur og skabe rum
til øget biodiversitet. Det ser ud som om, at det er lykkes ganske godt. Der er i hvert
fald masser af insekter i det høje græs. Der er desværre også rigtigt meget ukrudt,
der også trives i bedste velgående i græsset. Vi kommer til at se på, hvordan dette
kan håndteres.
Vores badebroer er i god stand efter vores gennemgribende vedligeholdelser af dem
igennem de sidste par år. Det er vurderingen, at de nu vil kunne holde 5-10 år mere.
Opsætning af broerne trak lidt ud i år, da vejret og tidevandet ikke rigtigt ville
samarbejde med broholdet. Der var for store bølger og for høj vandstand i den
weekend, hvor det var planlagt at opsætte broerne. Det var derfor nødvendigt for
broholdet at finde en ny weekend, hvor de kunne sætte dem op. Alt lykkes til sidst, og
nu bliver de flittigt brugt af badegæster. Der er hvert år et ønske om, at badebroerne

både bliver sat tidligere op og taget senere ned, men det er desværre ikke muligt.
Broerne kan ikke tåle en kraftig storm, hvorfor vi er nødsaget til at vente med at
sætte broerne op til efter den periode, hvor vi er ret sikre på, at der ikke kommer
kraftige storme. Det samme gør sig gældende i efteråret, hvor de skal tages ned,
inden de første efterårsstorme gør deres entré. Det ville godt nok være ærgerligt, hvis
en storm ødelagde vores broer.
Vi har igennem året undersøgt mulighederne for at få tilskud fra "Få det fikset puljen"
i Kalundborg Kommune til nye badebroer, men alle midler var desværre brugt for
denne gang. Kommer puljen igen vil det være muligt at sætte et projekt i gang med
søge om tilskud til nye badebroer, når de gamle ikke kan holde mere. Dette arbejde
kræver dog nogle ildsjæle, der vil afholde borgermøder, sætte sig grundigt ind i
reglerne for at få tilskud og ikke mindst udarbejde konkrete forslag til nye broer.
Vores redningsrammer/nedkørsler til vandet er udsatte for havets rasen, og der bliver
snart behov for at sikre redningsramperne ved vores to broer. Det vil desværre blive
meget kostbart, så der er ikke igangsat noget arbejde endnu.
Vedligeholdelse af vores veje og støvgener derfra er et tilbagevendende problem, som
vi også i år har arbejdet med. Generalforsamlingen nedsatte et vejudvalg i 2020, der
skulle arbejde med etablering af vejbump for at sænke farten primært på vores
gennemgående veje og dermed også minimere støvgenerne. Det er en meget tung
proces og dyr omgang at etablere vejbump med godkendelser fra både kommune og
politi, hvorfor projektet blev sat i bero. Bestyrelsen har undersøgt nogle andre
muligheder. Blandt andet har bestyrelsen modtaget et tilbud på etablering af en fast
vejbelægning, der er en såkaldt SOB-belægning, der ligner en asfaltvej. Denne vej vil
både kunne minimere støvgener og vedligeholdelsen ganske betydeligt. Bestyrelsen
var 2. påskedag en tur i Karrebæksminde, hvor de har disse vejbelægninger, for at
besigtige dem. Beboerne i området var glade for vejene. Bestyrelsen har arbejdet
videre med projektet, men det er endnu ikke helt modent til fremlæggelse for
generalforsamlingen til en eventuel beslutning. Der arbejdes videre med det.
Dræn i vores område giver også løbende udfordringer med tilstopning, da rødderne
fra træer og buske vokser ind i drænrørene. Vi har derfor i løbet af året fået renset
nogle af vores drænrør for at skabe bedre gennemløb.
Til sidste en lille påmindelse om overholdelse af vores fælles ordensregler. Der må
kun slås græs og anvendes andre støjende maskiner i de fast tidsrum, der fremgår af
vores fælles ordensregler. Hver enkelt matrikel har ansvaret for at slå græs på
græsstierne og fællesarealerne langs vejene foran egen matrikel. Man skal beskære
buske og træer på egen grund, så de ikke går ud over fællesarealerne. Affaldsspande
skal stå på egen matrikel. De må ikke stå på fællesarealerne langs vejene. Husk at
samle hundelort op efter jeres hunde.

Tak for endnu en god sæson i Drøsselbjerg Strands Grundejerforening.

Bestyrelsen, den 12. juli 2021

