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Tiltag mod Bjergrørhvene på engen: Fåreengen invaderes af den stride 
græsart bjergrørhvene, som fårene ikke har lyst til at spise. Igen i år må vi 
gøre noget ved det. Der vil blive inviteret til at deltage i et græsslåningslav, 
som vil bruge nogle timer i foråret på at slå og rive den høje græsart. Hvis vi 
lader græsarten vokse frit, vil den kvæle alt andet og så vil det være slut 
med at se får på engen. 
 
Fællesarbejde 2021: datoen for fællesarbejde ligger i år d. 16.5. kl. 9. Vi 
håber på samme store tilslutning som i 2020. Det har stor betydning for 
vores fællesarealer, at vi er mange som kan hjælpe med at fikse tingene og 
gøre området pænt og funktionelt. Der skal gøres noget ved 
græsbevoksningen ved vejbrøndene, ses på skiltene, ses på bænke på 
havnen, flytte pælestativet, ses på at fjerne den blå båd (den er ikke lovlig 
og forsikret og vi kan blive kontant økonomisk ansvarlige ved uheld, 
desværre), bygge kajakstativ, rives tang, slåes græs, mm, mm. Sæt X i 
kalenderen.  
 
Bestyrelsen tager nu initiativ til at igangsætte den nye afgift for småbåde, 
som ligger på havnearealet. Der vil blive skrevet ud til alle, om at melde sig 
– hvorefter man vil blive opkrævet 250 kr. pr båd og få en mærkat til at 
sætte på båden. Der kommer nærmere besked. 
 
Bestyrelsen har drøftet vedligeholdelsesbehovene og set på ønsker om nye 
tiltag med større økonomiske omkostninger ud over den almindelige 
vedligeholdelse. 
Nye tiltag drejer sig om:  

➢ Asfaltering af ud/indkørsel på Harebakkevej, hvor der igenigen 
dannes huller i grusvejen. Udgift på 100.000 kr. 

➢ Renovering af Nordmolen. (600.-900.000 kr.).  
Det bliver et emne på generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå at fortsætte med det 
nuværende niveau på kontingentet. Det giver en god mulighed for løbende 
at spare op.  
 
Coronasituationen og vaccineplanen gør, at vi udskyder tidspunktet for 
generalforsamlingen med et par måneder. Ny dato udsendes når vi har et 
bedre coronaoverblik. 
 
Alle ønskes et herligt forår. 
 


