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Bestyrelsen
Konstituerede sig som i sidste periode
Formand
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Niels
Kasserer
Nils Holger
Sekretær
Marianne
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder og bestyrelsen er desuden i løbende
dialog via mail og telefon.
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 relativt stille år for bestyrelsen. Få henvendelser fra
medlemmerne og typisk i forbindelse med ejerskifte og spørgsmål til vandværket.
En enkelt henvendelse om samarbejde med Naturstyrelsen om området – det vil
vi gerne! En henvendelse om vejene og de ”render” der er lavet for at få vandet
væk. Det er der rettet op på. Senest et spørgsmål omkring vandscootere i
Korshavn (se senere under ”Støj”).
Ejerskifte
Husk at ændre eller opsige betalingsservice når I sælger eller ændrer ejerforhold
for sommerhuset, ellers kommer regningen fortsat til jer.

Vej vedligehold
Vi har igen i sidste uge 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.

Affaldsindsamling
Der var igen i år den 17. april affaldsindsamling langs vores kyster. Vi samlede 2
store bæreposer plus det vi kunne have ved siden af da vi gik en tur på Tornen
lige inden 1. april, så der er al mulig grund til at deltage eller tage en pose med
når vi går en tur.
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.
En anden slags ”Støj”. Der er medlemmer der har spurgt ind til om foreningen kan
gøre noget i forhold til de vandscootere der sejler rundt i Korshavn og mellem
øerne. Marianne Machon har været i dialog med Kerteminde Kommune og der er
faktisk et forbud mod at sejle vandscootere i et område ved Korshavn og ved
øerne. Vi kan altså med god samvittighed bede dem om at finde et andet sted og
sejle. Kommunen opfordrer til at man kontakter dem eller Fyns Politi når det
finder sted.
Kerteminde kommune kan kontaktes på 6515 1486 i normal arbejdstid.
Miljøvagten kan kontaktes uden for arbejdstid, i weekender og på helligdage.
Der bliver sat et landkort op i vores informationsboks på campingpladsen hvor
man kan se de områder det er forbudt at sejle i.

Hunde
Jeg bliver løbende spurgt til hunde uden snor og efterladenskaber. Husk nu at
holde hunde i snor og tag en hundepose med når I lufter hunden. Det er ikke
særlig lækkert at se på og lugte til.
Naturbeskyttelsesloven: Hunde skal altid føres i snor i skove og nær græssende
dyr samt på strande i perioden 1. april til 30. september. Hundeloven siger
endvidere, at det er forbudt at lade hunde færdes uden snor, hvor der er
almindelig færdsel, og uden for byen må den ikke strejfe omkring.

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

Vendeplads
Kerteminde forsyning har ønsket en vendeplads for enden af sidste vænge på
Hulvej.
Vi har overdraget sagen til fritidshusejernes advokat, da husejeren ikke er
interesseret i at medvirke og vi kan derfor ikke hjælpe Kerteminde Forsyning med
ønsket. Efter advokaten blev inddraget har vi ikke hørt mere fra Kerteminde
Forsyning, men der synes at være lovgrundlag for at kravet kan stilles.

Renovation
Vi havde besøg af Kerteminde Forsyning sidste år til generalforsamlingen og de
inviterede til dialog om den bedste ”tømmedag”. Erik Christensen deltog fra vores
side. Forsyningen spurgte bredt ud til grundejerforeningerne og der var et flertal
for at fastholde fredag.

Her forstås bredden som værende fra skel line til skel line. Og kun
"hovedfærdselsvejene".
Vi får hvert år 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!

Tak til bestyrelsen
Jeg vil slutte med en tak til bestyrelsen for deres arbejde i den forgangne periode.
Tak til dem der trækker sig tilbage:
Hans Ole Jasper for hans dirigent- og suppleantrolle gennem flere år.

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. Naturstyrelsen varetager området
og har flyttet hegnet et par steder - vi må antage at de skrider ind hvis der er
behov for at flytte flere af stierne længere ind i området.

En stor tak til Marianne Machon der gennem mange år har deltaget aktivt i
bestyrelsesarbejdet og ydet en stor indsats som sekretær og været vores gode
bindeled til Kerteminde Kommune og Forsyning når noget har skullet afklares.
Som tak for indsatsen får Marianne en lille gave som jeg håber hun vil nyde
sammen med Kaj.

Hjemmesiden FynsHovedgrund.
Jeg håber vi i den kommende periode kan få opdateret hjemmesiden og give
mulighed for at registrere adresse og email, så vi kan få elektronisk udsendelse af
indkaldelser og referater. Der vil komme en kort nyhed ud om det og vi vil
fremhæve det i referatet fra generalforsamlingen.

Med disse ord vil jeg slutte og lade beretningen gå til generalforsamlingens
vurdering og kommentarer.

Ubudne gæster
Vi har kun hørt om to indbrud her i vinter. Lad os håbe at faldet i antal indbrud er
en tendens der fortsætter.

16. maj 2016
Henrik Lang

