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Beretning
Vores forening har til opgave at tage vare på en dejlig bid af Danmark - i overensstemmelse med
såvel almenvellet som vores egne ønsker. Og i dag ved den vedtægtsbestemte årlige generalforsamling holder vi status her på Sønderby Kro.
Kommunikation. Overgangen fra papirpost til elektronisk information via og på 'nettet' er også nået
langt i vores forening. 67 ud af de 70 medlemmer har i år modtaget indkaldelsen til
generalforsamling via mail. På vores hjemmeside bringes løbende nyheder og spørgsmål af
betydning for vores område, både tekst og billeder (se under ”Gallerier”!), og vores webmaster
Poul udsender nyhedsbreve via mail i løbet af året. Hvis I ikke modtager nyhedsbrevet, kan I
tilmelde jer på forsiden af hjemmesiden eller via mail til webmaster@harebakkegaarden.dk.
Området. Muligheden for at komme på nettet blev forbedret i 2017, idet der blev ført fibernet til
vores område, og hver enkelt kan blive tilsluttet hvis eller når behovet opstår. I det forløbne år har
vi alle fået udskiftet både vandmåler og elmåler; mens vi fortsat selv skal aflæse og indberette
vandforbruget, så registreres elforbruget fremover automatisk ved fjernaflæsning. For nylig pegede
et medlem på en lovændring, der i visse tilfælde giver mulighed for at overføre sommerhusområder
fra landzone til byzone; Frederikssund kommune vurderer umiddelbart, at dette ikke kan blive
tilfældet for os.
Økonomi. Takket være et par år med opsparing har vi i dag en formue ca. 350.000 kr., og
bestyrelsen har stillet forslag vedrørende både havn og veje. Det bemærkes, at der er sparet på
vedligeholdelsen det seneste år, at forslagene indebærer øget vedligeholdelse til både havn og
veje i 2018, og at der træffes beslutning om større investeringer ved generalforsamlingen i 2019.
Arrangementer. Årets helt store begivenhed blev fejringen af foreningens 50 års jubilæum den 17.
juni 2017. I et stort telt på havnen og i fineste sommervejr var vi 55 deltagere (repræsenterende 29
parceller), der nød mad og drikke, musik, sang og dans, og undervejs var der 10 der bød ind med
at holde tale; festen kostede ca. 25.000 kr., som blev betalt af deltagerne og foreningen med en
halvdel til hver. Start og slut på sejlsæsonen blev traditionen tro markeret ved
fællesarrangementerne søsætning og bådoptagning, og Skt. Hans aften fejret med bål på
strandengen mm. På grund af manglende interesse er der de seneste år ikke holdt fælles
bådudflugt i august.
Fællesarbejder. Der har gennem alle årene været afholdt fællesarbejder, hvor vi hjælper til ved
vedligeholdelsen af veje, grønne områder og havn. Det er dejligt at møde sine foreningsfæller til
disse formiddage, hvor vi forener socialt samvær med praktiske gøremål. Der blev i 2017 holdt
fællesarbejde i maj med 15 deltagere, mens det planlagte fællesarbejde i oktober blev aflyst. Et
eksempel på et 'lokalt' godt naboskab så vi i 2017: Medlemmer på Drosselvej, Rylevej og
Harebakkevej samarbejdede om træfældning på egne parceller, så udsynet mod Fjorden blev
forbedret.
Veje. I 2017 blev der vedligeholdt fra en grusbunke på vendepladsen, og ved lejlighedsvis
afskrabning, fyldning af huller og behandling med calciumchlorid. Vejene trænger til
gennemgribende opretning til en bedre profil med bedre bortledning af regnvand.
Dræn. Med overløb fra Sønderby gadekær og via mosen neden for Rylevej løber der en
drænledning langs skellet mellem foreningens område og markerne vest herfor og ned til en grøft
på strandengen. Ved tilstopning af denne ledning dannes der en sø i den naturlige lavning i og ud
for vestenden af parcellene Harebakkevej 22 – 36. I februar 2018 blev der foretaget en oprensning
af drænet.
Grønne områder. Omfatter strandengene, havneområdet og skoven. Den sydlige strandeng

vedligeholdes ved afgræsning med får. Der er her behov for flere får og/eller manuel fjernelse af en
rørhvene græsart, som fårene ikke synes om. Den østlige strandeng vedligeholdes ved høslet. Vi
har tidligere modtaget et årligt tilskud til vedligeholdelsen af strandengene, men har besluttet ikke
længere at ansøge om dette p.g.a. et stadig stigende administrativt besvær.
Havn. Som ønsket ved generalforsamlingen i 2017 er der indhentet tilbud (3 i alt) på spunsning af
den sydlige mole. Som det fremgår af den med indkaldelsen udsendte redegørelse anbefaler
bestyrelsen, at vi tidligst i 2019 træffer beslutning om evt. spunsning, og nu i 2018 foretager vigtig
vedligeholdelse i form af uddybning, fjernelse af siv samt mindre reparationer.
Sønderby. Gennem de forløbne 50 år er vores område rykket tættere sammen med det øvrige
Sønderby. Vi samarbejder som gode naboer, og vi er aktive i byens mange fællesskaber og
arrangementer, således: Sønderby Vandværk, Bylaugets arrangementer,
Bylaugshuset, ”Sønderby Mad” på kroen, facebook-siden ”Vores Sønderby” og endelig ”Bru'sen”,
der maj-september 2017 lagde hus til mange aktiviteter og arrangementer.
Bestyrelsens arbejde. I årets løb blev der holdt 4 bestyrelsesmøder og en lang række møder i
udvalgene (vedr. havn, vej, grønne områder og fest), bl.a. med entreprenører.
Tak. Tak til alle medlemmer der ikke er blevet hjemme foran skærmene, men er mødt frem til
generalforsamlingen i dag. Tak til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Tak til alle de frivillige, der
hjælper til ved arbejdet i udvalgene og ved foreningens arrangementer. En speciel tak til holdet fra
Sønderby Bylaug, der står for opsætning og nedtagning af badebroen.

