
FORÅRSINFO 2018 
G/F Skamlebæk Strand 

Kære medlemmer 

Måske er det ikke lige til at se og mærke, men foråret burde være på vej – og jeg lover 
det skal nok komme. Så begynder sæsonen jo for alvor, hvor vinterens fodspor kan 
fjernes og havemøblerne findes frem. 

Denne vintersæson har været meget våd, til stor skade for veje og økonomi. Heldigvis 
har jeg ikke hørt om ret mange stormskader og indbrud i vores område. 

Normalt sker der jo ikke det helt store i vinterhalvåret i Grundejerforeningen, men de 
sidste 6 måneder har været præget af både vejarbejdet med pålægning af grus med 
asfaltgranulat på Sejerøvej og af Fibia’s omfattende gravearbejde med nedlægning af 
fibernet i vores område. 

  

Årets fælles arbejdsdag bliver lørdag den 28. april kl. 9.30 

Vi fortsætter den hyggelige og effektive tradition og 
afholder den årlige store-fælles-arbejdsdag lørdag den 28. 
april – hvor vi mødes ”kampklædte” ved Fyrgården kl. 9.30 
til formiddagskaffe, basser og en lille én.  
 
Årets hovedopgave bliver, at fælde og beskære langs TDC 
grunden på Skovskellet – dette skal både hjælpe til med at 
minimere hullerne på vejen og give vejmanden mulighed for 
at tippe grus af på dette vejstykket. 

Nedgangen ved Skovagre trænger igen til mere sand. Bænken 
ved Bierbumsnedgangen trænger til et ”stort eftersyn” – herudover er der de årlige 
tilbagevendende opgaver, som at  klippe og beskære hvor der er behov, skiltevask og en 
grundig strandrensning – og andet som popper op og trænger til en fælleshåndtering.  



[Skriv her] 

Efter ca. 3 timers ”hårdt og effektivt” arbejde byder Grundejerforeningen på en 
velfortjent frokostbuffet på Cafeen ved Gadekæret (kl. 13.30)  

   

Det er frivilligt – det er hyggeligt – det er fællesskab – og det er synd at gå glip af.  
Vi ses – husk værktøj. 

Fibernettet er nu nedgravet og vi har huller i vejene 

(jeg har ikke selv været i sommerhuset i lang tid, så jeg vidergiver blot info  jeg har modtaget) 

Nedgravningen har taget meget længere tid end oprindelig planlagt og de har beskadiget vejene 
flere steder.  
Det sidste følger vores vejmand Orla Zinck tæt op på for at sikre, at de udbedrer alle de skader de 
har forvoldt. Der er aftalt vejeftersyn den 10. april.  
Alle os der bliver tilsluttet håber naturligvis på, at vi får hurtige og effektive netforbindelser med 
alle de muligheder dette afstedkommer. 

Mere information herom findes på vores hjemmeside: Skamlebaekstrand.dk (hvor du i øvrigt også 
kan læse mange andre relevante informationer om vores Grundejerforening). 

Har du andre spørgsmål kan du kontakte www.Fibia.dk – indtil videre takker vi Anders Pedersen for 
at have været tovholder på fibernetsprojektet.  

Som altid efter vinteren og masser af regn er der huller, nogen steder mange huller – de skulle blive 
udbedret inden påske og vores 3 grusdepoter fyldt op igen. 

Der mangler enkelte medlemsbetalinger til G/F via aut. Betalingsservice 

(gentagelse fra sidste år) 

Det har lettet Birgittes kassererjob meget, at næsten alle nu er tilmeldt den 
automatiske betalingsservice. Herligt, vi takker. 

Der er dog stadig en ganske lille gruppe medlemmer, der endnu ikke har fået registeret 
sig på dette system – du ved selv om du er en af dem – og hvis du er, så hjælp dig selv, 
Birgitte og Grundejerforeningen med at blive registeret snarest. På forhånd tak. 

Projekt Hjertestarter 

http://Skamlebaekstrand.dk
http://www.Fibia.dk
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Niels B. har ansøgt Trygfonden om en hjertestarter – vi får forhåbentlig et positivt svar i 
april.  
Vi har fået OK fra ledelsen på Fyrgården til at starteren kan opsættes et synligt sted 
udenfor på væggen – vi takker foreløbig både Trine fra Fyrgården og Niels Backs. 

Generalforsamlingen holdes den 14. juli 2018 kl. 10.00  

Sidste år hvor vi holdt 80 års jubilæum i G/F blev er stor succes – det bliver det sikkert 
også i år, selvom vi ”skruer lidt ned for gassen”. 

Vi starter den 14. juli kl. 10.00 og håber der bliver plads til alle interesserede 
medlemmer.  
Først den helt formelle generalforsamling med dagsorden, debat, regnskab og diverse 
valg – så håber vi, at have et interessant og underholdende foredrag klar med en 
relation eller en rød tråd til vores område. Vi har endnu ikke fået den helt rigtige idé 
eller person på plads endnu – men det håber på at vi får.  Den hyggelige tradition med 
at slutte af med en dejlig  fælles buffet holder vi fast i – og håber naturligvis på, at vi i 
lighed med tidligere år, kan samle et frivilligt kokketeam.  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Fra sidste års generalforsamling – Arne styrer os sikkert igennem dagsordenen Super vejr – om lidt er maden klar 

   

Husker du vinsmagning fra Vejrhøj Vingård med Niels Fink sidste år ?                  Super lækker selvskabt 
buffet 

Hvis du er frisk til at lave en ret – så meld dig meget gerne til mig. Udgifter bliver 
naturligvis refunderet af G/F. 

Er du frisk på at opstille til bestyrelsen i år ? 

I år er både Henning, Birgitte og jeg selv på valg til sommer – og Henning har allerede 
meddelt, at han ikke ønsker at genopstille. Birgitte, vores trofaste kasserer gennem 
rigtig mange år, kan godt overtales til at passe på foreningens økonomi endnu en 
periode – jeg selv overlader gerne min bestyrelsespost til noget ”nyt frisk blod” – og der 
er jo kommet en del nye aktive beboere til Skamlebæk Strand – så mon ikke der kan 
findes en god kandidat?   
Du må meget gerne melde ind eller anbefale et bestemt medlem i god tid før den 14. 
juli. 

Emner til behandling på kommende bestyrelsesmøder 

Hvis der er emner som du ønsker vi skal drøfte i bestyrelsen, så holder vi 
bestyrelsesmøde igen den 10. juni hvor vi gennemgår regnskab og planlægger 
generalforsamling.  
Har du emner vi skal behandle, så send en mail til mig. 

Rigtig god sommer – og forhåbentlig ses vi allerede den 28. april  
- med arbejdshandsker og godt humør. 

Bedste hilsner og god påske 
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Kim Gordon 
Marts 2018  


