Beretning fra stranden 2019
v/Sven Thomsen
Jeg vil tage afsæt fra sidste års beretning som sluttede med en omtale af de opsatte
plastposeholdere til hunde høm hømmer.
Vi kan se en kraftig stigning i forbruget, og det er måske i den retning at flere og flere samler op
efter hunden, men ved nærmere eftersyn, ligger der stadig nogle glemte efterladenskaber. Der
er observeret flere på den grønne gangsti fra Rønnevænget og nordpå. Det må der rettes op på.
Så nu bliver der opsat en ekstra station med poser et sted på denne strækning, og den håber vi
bliver brugt flittigt og skulle gerne afhjælpe problemet. For lige at knytte lidt statistik til forbruget
af poser, er der indkøbt for lige under et tusind kroner, og der er pr dag i gennemsnit opfyldt to
ruller i stativerne altså 10.500 styk pr år, ( sikke en bunke lort) og skulle der så have været en
kommunal arbejder til at klare opgaven ville budgettet have været et helt andet.
Strandudvalget klarer på skift og ved fælles indsats opgaven.
Endnu en sag fra sidste års beretning, handler om den manglende badebro mod syd. Den
mangler ikke mere og som regnskabet afslører er hensættelser fra tidligere år, nu brugt til
projekt egen helårsbadebro. Nu står en solid og flot bro til fri afbenyttelse af alle der vil bruge
den.
Vi håber de milde vintre uden frost og is, kan være med til minimere udgifter til reparationer.
Fra kommunen var der et tilskud på kr. 10,000.
Sidste års Sct. Hans arrangement var en stor succes med mange mennesker på stranden, et flot
bål og vores lokale præst som båltaler og så var der gratis is til børnene fra Camp One.
I år var der intet arrangeret, men kun et flot bål.
Vi håber meget at der næste år den 23. Juni kan holdes en FEST på stranden igen.
Desværre må jeg berette om en kedelig sag som omhandler vores kommune. Hvis nogen skulle
falde over nogle gamle stolpestumper og andre effekter som ikke hører hjemme på en
badestrand med blåt flag, er det ikke med strandudvalgets gode vilje.
Vi har mange gange bedt kommunens ansvarlige om fjernelse af disse, for nogles vedkommende,
farlige genstande. De har lige så mange gange lovet at udføre opgaven, men det sker bare ikke.
Vi startede i det tidlige forår og siden er der kommet et væld af undskyldninger. Først havde de
glemt det, så var traktorføreren stoppet og så havde de travlt og hver gang har vi måttet rykke
for svar. Lige nu står det på ventetid i 3-4 uger. Det er lidt tungt at skulle samarbejde med et
firma der ikke prioriteret os så højt.
Af fremtidige projekter vil jeg lige nævne stiforbindelsen fra den nye badebro og til jollehavnen.
Vi arbejder på det, og flere lodsejere skal høres inden godkendelse til igangsætning. For ikke at
nævne økonomien hvor der bl.a. skal arbejdes videre med fonde.
Og ellers er vi åbne og modtagelige for nye ideer og tiltag, som kunne være nyttige for vores
forenings medlemmer.

