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Tæt nedsivning:

Der er nu givet endelig tilladelse til tæt nedsivning, men der skal søges om tilladelse hos 
kommunen, i hvert tilfælde.

Feriecenter:

Bjergsted kommune har søgt grundejerforeningen om tilladelse, til at føre kloakledningen 
fra centret gennem foreningens fællesarealer. Denne tilladelse er givet. Det betyder, at de 
grundejere der ligger nær ledning, har mulighed for at blive tilsluttet denne.

Det viste sig desværre, at kommunen havde påtænkt sig, at kloakledningen skulle ende 
ude i Nekseløbugten. Borgerforeningen, Fiskeriforeningen og Grundejerforeningen 
sendte efter et fællesmøde den 2l.lo.l984, en protestskrivelse til kommunen og amtet. Den 
5.11.1984 kom der svar fra kommunen, med yderligere forklaring angående udledningen 
af spildevand i bugten, saint oplysning om, at kommunen havde søgt tilladelse hos amtet, 
om en 2 årig udledningstilladelse. den 9.1.1985 meddelte amtet, at kommunen havde fået 
en 3 årig tilladelse til udløb af spildevand, samt at kommunen i mellemtiden skulle bygge 
et rensningsanlæg i Havnsø.

Denne tilladelse har de omtalte foreninger deri 21.1.1985 anket til miljøstyrelsen, og 
samtidig påpeget andre muligheder. Der ligger sagen nu.

Veje:

Vi har nu fået tilladelse til stilleveje i vort område. Det har stået hårdt på, der var mange 
ting vi skulle have dispensation for. Fartpuklerne på Kaptajnsvej og Lodsvej indgår i 
projektet, dog med visse ændringer. På de øvrige veje, vil der også blive foranstaltninger 
til nedsættelse... af hastigheden.

Der vil gå ca. 5 år inden vi bliver færdige med disse ting. Der bliver ikke tale om 
forhøjelse af kontingentet i forbindelse med dette arbejde.

Fællesarealer:

Bestyrelsen har i mange år forgæves prøvet, at få medlemmerne til at klippe deres 
beplantning langs stier. Nogle har gjort det, men langt fra alle. Vi måtte i efteråret s]~ive 
til mange grundejere, og det hjalp. Vi beder disse, og dem der ikke har fået brev, sørge for 
vedligeholdelse af denne beplantning, da bestyrelsen ellers vil foranledige en beskæring, 
på de enkelte grundejeres regning.

Storskrald:

Vi har i 1984 brugt container. Det har ikke været billigere end den anden tømningsform, 

det havde vi jo håbet. Sam-
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tidig har det vist sig, at grundejerne er for afhængig af denne tømningsform.

Bestyrelsen går derfor tilbage til den “gamle måde” med udlægning af affald i rabatten. 
Tidspunktet for afhentning af storskrald bliver meddelt i opslagstavlerne.

Kontingent:

Foreningen fik i 1984 ny kasserer. Mange grundejere undlod at betale kontingent til tiden, 
og det gav jo meget arbejde til en ny mand.

Kontingentet for 1985 vil blive udsendt normalt, er det ikke betalt til tiden kommer der en 
skriftlig rykker, derefter overgår kontingentbetalingen til inkassator, uden yderligere 
varsel.

Muldvarper:

Bestyrelsen har undersøgt forskellige måder til udryddelse af muldvarper. Efter samtale 
med et skadedyrslaboratorium, er den bedste måde en muldvarpesaks. Vi vedlægger en 
vejledning, men skal dog tilføje, at loven er ændret, således at grundejerne selv skal 
betale og ikke kommunen.

Bestyrelsen:

Egon Kleisborg har som bekendt været medlem siden foreningens start, og det vil sige 15 
år. Jeg vil betegne Egon som en meget farverig person, som vi har båret over med i de 
skiftende bestyrelser, men hvor har vi dog været glade for hans måde at være på. Han 
forlader nu bestyrelsen, og vi siger tak for det arbejde, han har gjort for foreningen.

På bestyrelsens vegne

Preben Neuchs


