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BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN 2006

Jeg byder velkommen til den 34. generalforsamlingen og aflægger hermed - på
bestyrelsens vegne - beretning over vore aktiviteter siden sidste generalforsamling, som
blev afholdt 04. maj 2005.

Bestyrelsen har haft et normalt år, hvor vi har afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder, samt
en ordinær generalforsamling. Hertil kommer en del telefon- og mailaktivitet mellem
møderne!

Vi har i perioden haft følgende aktiviteter:

Lørdag d. 28. mai 2005 afholdt vi igen "ren strand"-dag på bestyrelsens initiativ.15-20
personer mødte op og vi fik igen lavet stenfrie adgangsveje ud i vandet ligesom
stranden blev renset op for papir, tang og andet affald. De fremmødte havde en god
formidddag i godt vejr og frisk havluft. Vi gentager initiativet i år, og Gitte vil sige mere
herom under eventuelt.

Lørdag d. 06. august 2005 havde vi inviteret til Barsø-dag hvor lokalhistorikeren Erling
Madsen skulle fortælle om øen og dens historie. Desværre måtte vi aflyse pga. for få
tilmeldinger. Gitte vil også her komme tilbage under eventuelt.

Lørdag d. 15. april 2006 afholdt vi - med kommunen som sponsor - vores traditionelle
"ren dag" hvor over 30 personer var mødt op til en hurtig gang oprydning og rengøring i
området.\Det var et flot fremmøde og vi fik i det gode vejr et par nyttige og fornøjelige
timer med et udendørs kaffebord og en masse snak!. Vi fra bestyrelsen kan kun anbefale
endnu flere at møde op!

Handlingsplanen:
Kloakken på Slugten er blevet TV-inspiceret og repareret, hvor dette var nødvendigt, og
Slugten har fået lagt en MOB-belægning i forsommeren 2005. Resultatet er meget
tilfredsstillende!
Vi har fortsat udførelsen af vores handlingsplan 04-08 planmæssig, og vi forventer at få
lagt MOB-belægning på Søkær i år!
Vi fortsætter med at følge kloakkernes tilstand op, og vi har ikke i det forløbne år haft
problemer desangående.
Resten af belægningsarbejdet forventes udført i 2007.
Økonomisk følger vi handlingsplanens budget og har ingen overskridelser pt.

Lokalplan N23:
Bestyrelsen har d. 04. april sendt et brev til kommunen vedr. opfølgning af kommunens
svar på de områder som var blevet sendt til "hjørnespark" sidste år.
Vi har spurgt til en helhedsplan for strandområdet her ved Loddenhøj, en fortsat løsning
af de trafikale problemer langs Loddenhøjvej samt en plan for forbedring af stranden syd
for Gladsakse Kommunes feriekoloni.
Vi har d. 02.0506. modtaget svar fra Kommunen, hvor der oplyses at (citat) "de trafikale
forhold omkring Loddenhøj er genstand for en prioritering for trafiksikkerhedsarbejdet i
Aabr. Kommune" og (citat) "der er ikke aktuelle planer om at ændre på stranden -
hverken nord eller syd for Gladsakse Kommunes feriekoloni"
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Et temmelig intetsigende svar som sikkert dækker over, at Kommunen intet har foretaget
sig siden N23 blev vedtaget endeligt af politikerne.
Vi må i bestyrelsen fortsætte vore drøftelser af denne opfølgning!
Det er fortsat bestyrelsens holdning, at vi vil argumentere for et fortov langs vejens
nordside fra Søkær og ned til stranden!

Bestyrelsesarbejdet:
• Vi har i årets løb skiftet bank fra Arbejdernes Landsbank til Sydbank, hvor Helga

og HG har gennemført forhandlinger med de to banker, og vi har fået klart de
bedste tilbud fra Sydbank. HG og Helga kan berette mere herom!

• Vi har arbejdet med retablering af stien mellem Slugten og Søkær efter træfald i
skoven ind mod Søkær 5. Specielt har bestyrelsen arbejdet med en reklamation
overfor skovejeren Ghr. Lousen. Han afviser generelt vore argumenter og krav,
og bestyrelsen må nu overveje, hvordan vi får afsluttet denne sag!

Information:
Bestyrelsen har også udsendt 1 Nyhedsbrev i 2005 og 1 i 2006 indtil nu.
Nyhedsbrevene bliver opsat i de tre info-kasser, vi har ved indkørselsvejene til vort
område hvoraf den ene kasse ved Slugten er blevet flyttet til en mere synlig plaæring,
ligesom kasserne er blevet malet. Vi vil fremover med mellemrum fortsat opsætte
meddelelser, så husk at se efter, når Ier her nedeL

Vi har fortsat arbejdet med udbygningen af vores hjemmeside, hvor Bent Madsen gør et
stort arbejde for at holde siden opdateret, ligesom han løbende foretager forbedringer og
udbygninger af siden. Det viser sig, at flere og flere rent faktisk er inde på siden, og vi har
bedt Bent om at undersøge mulighederne for en registrering af antal brugere.
Vi tror siden er kommet for at blive, og det er kun et spørgsmål om tid til at vænne sig til
at se informationerne her.
HG er af bestyrelsen udpeget som ansvarlig overfor webmasteren, så I skal helst sende
Jeres materiale eller andet, som Ivil have på hjemmesiden til ham! Skulle I komme til at
sende det til en af vi andre, så går det også videre!
Men det er Vigtigt at slå fast, at vi fortsat vil annonære og meddele os, som vi hidtil har
gjort, og en eventuel ændring i dette skal vedtages af generalforsamlingen!

Afslutning:
Jeg vil på dette sted gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i
årets løb og en tak for den store frivillige indsats, I har ydet. Opgavemængden har i år
været mere normal og jeg synes vi er godt på vej med vore planer til gavn for
medlemmerne. - Tak for det!!!

J

Så vil jeg - som tidligere bestyrelser har gjort det - endnu engang opfordre til, at vi alle
gør et forsøg på at overholde de - i øvrigt rimelige regler - vi har udarbejdet for at gøre
området til et dejligt og afslappende sted at være - og husk stadig at vedligeholde
kanterne ud til vejene

-og med disse disse bemærkninger vil jeg ønske alle en god sommer og overlade
beretningen til generalforsamlingen.

Pbv.

Jan Wojtczak
Bestyrelsesmedlem


