
Beretning GF 2019

Det har været et forholdsvist stille år, udover at der er kommet en del nye medlemmer, da flere
huset er blevet solgt.
Velkommen til vores nye medlemmer. Vi håber, I bliver rigtig glade for jeres huse og vores område.

Som i de sidste år var vi i 2018 også været præget af vandløbssagen.
Der kom en taksationsafgørelse, som juridisk ikke er ”helt” korrekt, men som vi valgte at
anerkende. Dette efter konsulentens råd. Indsigelsesgruppen fik godkendt et beløb på 75.000 kr.
som godtgørelse for nødvendig konsulentbistand. 6 sommerhusejere fra Tjørnemose og en fra
Birkemose har dog valgt at anke sagen.

Overtaksationen kommer den 28./ 29. 5. 19 for at se på forholdene.
Konsulenten har for en sikkerheds skyld skrevet en redegørelse til overtaksationen, så de husker,
at når de kommer med en afgørelse, så kan det berøre andre end dem, som har anket
taksationsafgørelsen. Hvis de gør det, så skal de sikre, at alle bliver hørt. Kompliceret jura!

Personligt havde jeg en samtale med et bestyrelsesmedlem fra Landvindingslaget. Rystende, hvor
lidt de selv forstår af, hvad de har sat i gang. De forstår ikke engang TWI modellen. Efter
vedkommendes udsagn kan ikke engang kommunen forklare den ændrede betalingsnøgle.
Der er flere, som i mindre grupper udtaler deres glæde over, at nogen gør noget imod den
enevælde nogle moser/bestyrelser udøver, men hvad nytter det, når de alligevel ikke tør at stå
frem?

Mødet med Aase Nygaard, som I har hørt om sidste år, har sommåske forventet, ikke givet nogen
tilbagemelding. Selv om Aase havde lovet at vende tilbage til os, har vi ikke hørt noget fra hende.
Dog ved vi, at kommunen har holdt et strategimøde med Mads Kobberø, kommunens advokat.

Der har været flere henvendelser vedr. ridning på stranden. Både fra vores medlemmer, men også
fra andre foreninger.
Der kommer medlemmer fra andre foreninger og banker på hos os for at spørge om et eller andet.
Når vi siger, de må spørge deres egen bestyrelse, så er svaret, at de jo ikke ved noget og ikke gør
noget.
Da der før har været flere moser, som har klaget over ridning, spurgte vi i HG, om der var flere,
som har hørt klager. Ikke en af de andre foreninger mente nu, at de havde problemer.
Så tog vi selv sagen op med kommunen.
Efter lidt frem og tilbage fik vi skrevet til pumpelaget, at vi ønsker en GF-afstemning om, at ridning
er forbudt langs moserne ifølge naturstyrelsens regler. Det kom ikke med på GF, da bestyrelsen
godkendte forbuddet med det samme. Vi sørgede for, at skiltene blev opsat.

Vi har afholdt ”vejdag” og fik et par hyggelige timer med både flot arbejde og lidt til at styrke os på.
Det var godt nok en varm dag. Derfor en ekstra tak til dem som alligevel tog skovlen i hånden for
vores fælles veje!
Der var også henvendelser fra andre foreninger vedr. fiskeri ved stranden.
Da har vi klart meldt ud, at de må tale med deres egne bestyrelser.

HG



HG kører nu på fuld kraft sololøb. Der er flest pensionister i HG, og de kan ikke holde møder i
weekender. Møderne skal foregå fra mandag til torsdag. Hverken Lærkemose eller Fyrremose
kunne få fri fra arbejde denne gang. Dette afholdt ikke HG fra at holde møde uden os. Et referat er
ikke udkommet endnu. Derfor er det svært at sige, hvad de har drøftet eller besluttet.
Referat fra marts 2018 kom i marts 2019.

Vores holdning er, at HG ikke er noget bæredygtigt fællesskab for tiden. Vi møder op til møde, når
det kan lade sig gøre, men så længe man kun tager hensyn til pensionister, kan vi ikke garantere,
at vi kan få fri fra arbejde.
Besluttes der noget, som koster eller berører os direkte, godkender vi det kun, hvis vi er enig i det.
Ellers må HG acceptere, at vi ikke betaler eller holder os til aftaler, som er truffet uden vores
accept. Der er to-tre som styrer HG, og resten nikker for fredens skyld. Det gør vi ikke.

DV
Vi er igen repræsenteret i bestyrelsen.
Det er spændende, hvad der sker i forhold til vandløb. Vi har brug for at være ajourført, hvad der
rører sig. Særligt når vi i fremtiden også skal forholde os til Birkesø.

Birkesø
Der er ikke noget nyt, og kommunen holder kortene meget tæt ind til kroppen. De vil ikke gerne
udtale sig, og det er svært at få konkret at vide, hvor sagen står.
Det som er vigtig for os, det er gener og vedligeholdelse af det projekt.
Kort og godt så takker jeg bestyrelsen for et godt samarbejde.
Det gode er, at når det gælder, så står alle klar.
Også tak til revisorerne og suppleanterne.

Sabine


