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Formandens beretning 2005 — 2006

 

Jeg tror ikke mit første år som formand har tegnet sig så meget anderledes end de foregående år. 
Vores grundejerforening hviler godt i sig selv uden de store problemer.

Følgende punkter har været behandlet på bestyrelsesmøderne~

 

Veje og bevoksninger

Den etablerede vedligeholdelsesordning af vejene fungerer godt. Vinteren har dog været særlig hård 
ved nogle af vejene. Alle veje vil imidlertid blive gennemgået og afrettet når vejret tillader det.

Der er udsendt 11 breve til diverse grundejere med besked om beskæring af diverse skelbe-
plantning. Ikke mindst er grundejerne på hjørnerne ud mod Lyngvejen og hjørnegrunden ved 
Strandfogedvej blevet bedt om at beskære kraftigt på selve hjørnerne, i henhold til kommunens 
deklarationer for området. Der er desværre ikke sket ret meget. Kun enkelte har beskåret lidt, men 
langt fra nok. Jeg må derfor endnu engang kraftigt opfordre de implicerede til at foretage de 
beskæringer der er nødvendige, da vi ellers ser os nødsaget til at bede kommunen overtage den 
videre påtale. Det er af overordentlig stor vigtighed for udsynet og sikkerheden at dette efterleves.

Bestyrelsen har sat arbejde i gang med beskæring af bevoksningen ved Strandfogedvej ud mod 
diget, og ligeledes er skrænten ved trappen skåret kraftigt ned.

 

Festpladsen

Bestyrelsen har fået tilbud fra anlægsgartner Søren Skytte, med henblik på forskønnelse af 
festpladsen. Arbejdet er i gang og forventes færdigt i løbet af dette forår.

 

Lokalplan

Der har været to lokalplaner i høring, den ene vedrørende det nye sommerhusområde, den anden 
vedrørende omfartsvejen bag om Havnsø by. Der har været underskrifts-indsamlinger i gang mod 
planerne.

 

Nedlæggelse af elkabler

Masterne skal væk og elkablerne skal nedlægges i jorden. Arbejdet påregnes at blive færdigt her i 
foråret. Kommunen tager selv kontakten til de implicerede grundejere.

 

Hjemmeside

Og så er Lynghus Nor gået på nettet. Tiden og teknologien er inde til, at også den udvikling bør 
benyttes af os. Kassereren, Leif Hansen har udarbejdet en hjemmeside, hvor diverse oplysninger om 
foreningen m.v. kan hentes. Jeg vil hermed opfordre de der har mulighed for det, til at gå ind og 
kigge på www.iynghusnor.dk. Se det som et supplement til eksisterende kommunikation, samt en 
måde at lette adgangen til oplysninger om vores forening og område i øvrigt.

De der endnu ikke har den mulighed, vil kunne læse nye informationer på opslagstavlerne ved 
Kaptajnsvej og Strandfogedvej.
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