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Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder og en enkelt sammenkomst det seneste år og
bestyrelsen er desuden i løbende dialog via mail og telefon.
Og så havde vi den store glæde på sidste års generalforsamling, at der var frivillige til
suppleant posterne og til revisor posten! Tak for det!
Medlemstal
Der er stabilt medlemstal med cirka 270 vandaftagere hvoraf cirka 215 også er medlem af
grundejerforeningen.
Det har været et stille år
Det har været et stille år for bestyrelsen. Relativt få henvendelser fra medlemmerne og
typisk i forbindelse med ejerskifte og spørgsmål til vandværket.

Beskæring af træer og buske
Husk reglerne for beskæring af træer. Først og fremmest skal vi sikre passage i henhold til
de regler der gælder med frihøjde på 4,5 meter og en vejbredde der er individuel for de
enkelte veje. Der er lige nu et par steder hvor beplantningen er kommet ud over. Kig på
jeres skel ud til vej og klip til.
Vejbredder:
Alpehau:
10,00 meter
Hulvej:
5,00 meter
Sømærkevej:
6,00 meter
Sandvejen fra Sømærkevej til "vejkrydset:
7,00 meter
Sandvejen fra "vejkrydset til no. 52:
5,00 meter
Sandvejen fra no. 50 plus hele Horseklint:
3,80 meter
Jøvet:
4,80 meter
Her forstås bredden som værende fra skel line til skel line. Og kun "hovedfærdselsvejene".
Vi har fået henvendelse fra Kerteminde Forsyning om, at der er enkelte vænger hvor de
ikke kan komme ned med deres renovationsvogn på grund af manglende beskæring.
Husk at I skal beskære ved både forsiden og bagsiden af jeres grund!
Stormene tager fat i skrænterne…
Vinterstormene tager stadig fat i Fyns Hoveds og kystens skrænter. Flere steder er stien på
Fyns Hoved betænkelig tæt på kanten, men Naturstyrelsen varetager området og vi må
antage at de skrider ind hvis der er behov for at flytte stierne længere ind i området..

Vej vedligehold
De tidligere års renovering med sten og knust beton har givet en god fast bund og har
betydet, at vi har kunnet spare på vedligeholdelsen i 2014.
Vi har så igen i foråret benyttet blanding af grus og sten – samme størrelse sten som
Kerteminde kommune bruger til vejvedligeholdelse – og vejene er ved at blive kørt til i
disse uger.

Renovationsbeholdere til turister.
Vi har rettet henvendelse til Kerteminde Forsyning for at få vurderet om der var det
tilstrækkelige antal renovationsbeholdere ved Sømærket og ved Fyns Hoved hvor der om
sommeren er et meget stort antal turister. Vi observerer hyppigt, at der er affald der ikke
kan være i beholderne og derfor flyver rundt i området.
Det korte svar er, at Kerteminde Forsyning ikke mener, at det er et problem og foretager sig
ikke yderligere.

Affaldsindsamling
Der var igen i år affaldsindsamling langs vores kyster. Vi fik desværre ikke besked, så vi
kunne ikke sætte det på hjemmesiden.
Der var i år 30-40 indsamlere, så jeg håber det gode initiativ fortsætter – der er desværre
behov for det!

Tømningskalender Renovation
Der er mulighed for at stille spørgsmål og give gode forslag til Kerteminde forsyning når
Bo Hvidkær dukker op sidst på generalforsamlingen. Der er nu mindre fleksibilitet i antal
ordninger og tømningsdagen er ikke som vi ønskede.

Støj
Vi opfordrer til, at maskinerne får en pause omkring frokost og lørdag/søndag aften hvor de
fleste håber på at kunne nyde roen og naturen.
FHG har tidligere lavet en lille folder om ”Gode leveregler”. Den findes på hjemmesiden.

Kystsikring – sag ved Kerteminde kommune
På anmodning fra Ulla og Mogens Jacobsen, har der været inspektion fra Kystdirektoratet i
området fra campingpladsen og nordpå til enden af skrænten.
Forslaget går på udlægning af høfder parallelt med kysten for at sikre forstrandens
opbygning.
Kommunen har udarbejdet 3 forslag, der er sendt til de 8 grundejere der i første omgang er
berørt.

Hjemmesiden FynsHovedgrund.
Vi har ikke fået ændret hjemmesiden som lovet sidst. Der er endnu ikke mulighed for at
fremsende indkaldelser og referater elektronisk som ønsket. Det skyldes den software
hjemmesiden er lavet med. Jeg håber vi i den kommende periode kan få flyttet
hjemmesiden og få det til at virke. Der vil komme en kort nyhed ud om det og vi vil
fremhæve det i referatet fra generalforsamlingen.
Ubudne gæster
Der har igen i vinter været ubudne gæster. Ikke så mange som vi tidligere har haft (af hvad
vi har hørt om!). Lad os håbe at faldet i antal indbrud er en tendens der fortsætter.
Adgang og skiltning
Sidste år havde vi en god dialog om adgang og skiltning!
Der var efterfølgende noget ”snak” i området hvor det blev påstået at bestyrelsen havde til
hensigt at ændre ved vejens status og åbne op for offentligheden. Det har intet på sig, som
jeg også både fortalte og skrev til beboerne på Horseklint.
Bestyrelsen har som lovet undersøgt sagen og fået en udtalelse fra Fritidshusejernes
landsforening. "Private fællesveje er åben for offentlig trafik med de restriktioner der måtte
være..."
Vi har desuden fremsendt en skitse over området med billeder af de opstillede skilte til
Fyns Politi og fået en mundtlig tilkendegivelse.
Skiltene er "officielle" og også gældende trods opstilling på privat fællesvej. Det giver altså
de restriktioner som skiltningen udtrykker.
Vejberettigede er beboerne på Horseklint samt beboerne med matrikelnr 22 (vænget på
Sandvejen ud for nr 50).
Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere i sagen.
Tak til bestyrelsen
Jeg vil slutte med en tak til bestyrelsen for deres arbejde i den forgangne periode
Med disse ord vil jeg slutte og lade beretningen gå til generalforsamlingens vurdering og
kommentarer.
25. maj 2015
Henrik Lang

