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Nyhedsbrev - sidste i 2015! 

Kære medlemmer! 

Bestyrelsen vil på denne måde ønske alle en rigtig glædelig jul, og at I alle må komme godt ind i 

det nye år. 

I år har vi ikke sendt så mange nyhedsbreve, da der efter flere år med rigtig meget arbejde, var en 

sommerperiode, hvor der kun var små ting og hvor vi kunne tillade os, at holde lav profil, og 

nyde sommeren.  Denne tid havde vi simpelthen brug for, særligt fordi, som i alle ved, kom 

vandløbssagen igen. Dette krævede igen hurtigt fuld indsats af bestyrelsen.  

Som formand, vil jeg takke bestyrelsen for deres fantastiske engagement og deres fleksibilitet. 

Der har også været mange medlemmer som lige klappede bestyrelsen på skulderen.  

Arbejdet går meget lettere når man oplever anerkendelse. Derfor også et stort tak til jer! 

Nu til lidt mere information: 

Vandløbssagen  

Bestyrelsen har i samarbejde med en juridisk ekspert fra Danske Vandløb, udarbejdet en fælles 

indsigelse mod vandløbssagen. Hele 46 matrikler, har tilsluttet sig den fælles indsigelse. Dette er 

et flot resultat, efter det vi har hørt, er der er kommet 95 indsigelser i alt.  Vi kan nu kun afvente, 

hvad kommunen vil foretager sig.  

Da der er mange indsigelser, som ikke er enig i partsfordelingen, bør indsigelserne have 

opsættende virkning. Et projekt kan ikke bare gennemføres, når økonomien ikke er afklaret. 

Birkepøl 
Vi har fået at vide, at der kommer en beslutning i januar 2016, om Birkepøl projektet bliver til 

noget. Efter vores opfattelse er det også en meget afgørende faktor for hele vandløbssagen.  

Også her afventer vi og er meget spændt. 

Fritidshusejernes Landsforeningen 

Som i nok husker, har denne bestyrelse kæmpet meget for, at Fyrremose skulle være medlem af 

Fritidshusejernes Landsforening. Desværre har vi flere gange oplevet, at vi er blevet lovet ting, 

som ikke er blevet gennemført. Da der så blev klarlagt, at Landsforeningen ønskede en betydelig 

kontingent forhøjelse, (det blev besluttet på deres generalforsamlingen oktober 2015).  

Har bestyrelsen fra Fyrremose overvejet medlemskabet. 

Og for at gøre en lang historie kort, meldt os ud af Fritidshusejernes Landsforening!  



 
 

Side 2 af 3 
 

Danske Vandløb 

Vi er nu blevet medlem af Danske Vandløb, som har en juridisk ekspert tilknyttet, han har 

hjulpen os med at udforme indsigelsen til Sønderborg Kommune i vandløbssagen. Det er vi 

taknemlig for! Hvis I vil vide mere om foreningen, så kan I finde et link på vores hjemmeside. 

Samt indsigelsen til Sønderborg Kommune, er også at finde på vores hjemmeside.  

H&G 

Samarbejde i H&G er stadig ikke tilfredsstillende, men vi må håbe at det bliver bedre på et eller 

andet tidspunkt. Interesserne er meget forskelligt, men også forventningerne omkring 

medlemmers indflydelse, og områdes udseende/pleje er der stor forskel på, for hver enkelt 

forening. Det går fra "natur pur" til "parcelhuslignende forhold".   

Et af de store punkter som delte vandene var reparation af fælles veje og hvilke veje der er 

fælles. Hvad der er nødvendigt at reparere og igen hvor stort en andel den enkelte forening skulle 

betale. Fyrremosens bestyrelse er indstillet på, at de vejarealer, som er fælles, skal der holdes øje 

med og i givet fald også repareres.   

Dog kan vi ikke se meningen i store udgifter, til at renovere vejene, så længe vi ikke ved mere 

omkring vandløbssagen. Hvis vandløbssagen gennemføres, eller dele af den, så kan det give 

meget stor belastning af de ny renoverede veje og kræve igen reparationer efter vandløbssagens 

gennemførelse. Dermed kunne vi få de samme udgifter to gange.  

Selv kommune anbefaler, at vi venter, til vi ved mere omkring vandløbssagens udfald.  

Renovering af fælles veje er foreløbig sat i bero. 

Kanalerne 

Kanalerne er oprenset, selv om det ikke er helt tilfredsstillende endnu.  

Svinget i G kanalen, lige inden rørføring ind under vores stamvej, er så blød, at det ikke kan 

renset op med en maskine. På henvendelse til maskinføreren, fik vi oplyst, at det skulle graves op 

med håndkraft. Dette er ikke sket, man har kun fjernet lidt af bevoksningen. Henvendelse til 

bestyrelsesmedlemmer i pumpelaget og en samtale med formanden i pumpelaget har heller ikke 

hjulpet. Bestyrelsen retter derfor officiel henvendelse til pumpelaget og sender også kopi til 

kommunen, for at få rettes op på dette. 

Et andet problem er de 3 kanaler på markerne, der hvor hestene går. Disse kanaler har 

forbindelse til E kanalen, som går direkte retning pumpestationen. Disse kanaler er ikke blevet 

renset op i mange år. Manglende vedligeholdelse betyder vandansamling på selve markerne og 

mindre dræneffekt i de højdeliggende område. Dvs. vandet fra Fyrremosens bebyggede område, 

ikke bliver ført ad naturlig veje, i retning mod pumpestationen, og jorden på markerne er så 

mættet af vand, at de ikke tager imod mere vand fra vores side af vejen. Også her vil bestyrelsen 

rette henvendelse til kommunen, for at bede om, at de påtager sig ansvaret, som øverste 

myndighed for offentlige og private vandløb. 
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Diget 

Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen og digelaget, for at der ryddes op i bevoksningen 

af diget.  

Der er buske som tager overhånd og gør diget mere sårbar. Et tæt græstæppe med masser af små 

rødder er mere modstandsdygtig mod vandet, end buske med store enkeltstående rødder.  

Hæk og andet bevoksning 

En bøn til alle er, at I ser efter jeres hæk og træer osv. der grænser til stier og veje. Husk at klippe 

dem ind, så de ikke "hænger" ud over jeres skel. 

Rotter 

Der er flere som har set rotter i området. Husk I kan kontakte kommunen og får rottemanden ud 

for at lægge gift.  

En god idé er også lige, at se under jeres kloakdæksel. Efter der har været kontrol af tagrender, er 

alle dæksler taget op og de er ikke altid lagt helt på plads igen. En rotte har ikke brug for meget 

plads for at kunne komme op. Er der fri bane fra kloaksystem, så kommer vi ikke af med 

rotterne. 

 

Til alle god jul og godt nytår ønsker Fyrremoses bestyrelse !!! 

 


