NYT FRA BESTYRELSEN – FEBRUAR 2021

Der har været afholdt internetbaseret bestyrelsesmøde i februar måned.
Regnskabet er færdigt og drøftet i bestyrelsen. Det udsendes til revisorerne og fremlægges på
generalforsamlingen.
Drænet mod vest: der har været henvendelse fra 6 grundejere om drænproblemer og vand på
grunden. Der arbejdes med løsninger og afhjælpning.
Kajakker/småbåde som opbevares på havnen: Fra generalforsamling 2020 - Bestyrelsen har
besluttet, at der fra og med 2021 betales leje for joller, skydepramme, kajakker og kanoer, der
opbevares på havneområdet. Vi går nu videre med at fastslå ejerne til disse både. Der bliver lavet en
klistermærkat med nummer og Sønderby Havn. Beløb for opbevaring blev besluttet at være 250 kr.
Drøftelse af Omklædningsfaciliteter til vinterbadere. Vi er usikre på hvor stor behovet er. Hvis der
var mulighed for omklædning, kunne det måske lokke flere til denne sundhedsfremmende aktivitet.
Der arbejdes på en løsning.
Henvendelse om hundelorte ved havnen. Bestyrelsen opfordrer KRAFTIGT til at hundeejere rydder
op efter sig!!
Henvendelse fra Rylevej om vand som løber ind på grunden. Vi ser på lille løsning.
Havnefornyelse/Nationalparken. Det er vores opfattelse, at der på den sidste generalforsamling ikke
var stor opbakning til samarbejdet med Nationalparken. Bestyrelsen kommer med en ny indstilling
om opbremsning af samarbejdet og en mindre plan for havnefornyelse.
Henvendelse fra kystdirektoratet om jordpåfyldning ved havnen i 2016. Det drejer sig om
trailerpladsen nord for havnen. Jordoverfladen var meget ujævn med hjulspor og andet. Det var
svært at holde pladsen. Det blev aftalt at en beboer med overskudsjord skulle lægge et
udjævningslag på. Det medførte en klage til kommunen. Klagen blev videresendt til kystdirektoratet i
2016. Nu har vi fået en henvendelse fra Kystdirektoratet og vi skal enten søge om dispensation eller
også fjerne jorden igen. Bestyrelsen har søgt om dispensation.
Veje. Der opstår nye huller på Harebakkevej ved udkørsel til Skovvejen. Der indhentes pris på
asfaltering op til Mågevej – det er sikkert meget dyrt, men siden kan vi vurdere sagen. Der fyldes
jævnligt grus i hullerne indtil videre.
Kontingent. Bestyrelsen kommer med forslag til generalforsamlingen, herunder at lægge overskud pr
31.12. ned i en mangeårig opsparing til nordmolen.
Ordinær generalforsamling d. 10/4. Sønderby kro er booket. Sognegården i Skibby kan lejes.
Coronasituationen – lad os se hvad tiden bringer.
Fællesarbejdsdagen var annonceret til en mandag. Den er ændret til søndag d. 9.5.2021 – kl. 9 på
havnen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

