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G/F  STRANDGÅRDEN  ENØ 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 31. august 2019 kl. 10.00 hos 

Connie på Strandgårdsvej 34. 
 

Tilstede: Connie Lousø, Kim Larsen, Lene Riisgaard, Carsten Madsen 

Storgaard, Karl-Aage Nielsen og Jens B. Hansen. 

Fraværende: Ingen.           
 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Blev godkendt. 

 
2. Orientering fra formanden  

Der har været pæn efterspørgsel efter at hente grus til reparation af 
stikveje. Der opsættes information herom i udhængsskabet. 

Bestyrelsen er bekendt med nogle uheldige eksempler på håndtering af 
dels husholdningsaffald, og dels bortkastning af affald på fællesområder. 

Bestyrelsen opfordrer alle til bidrage til at holde vores skønne område 
ryddeligt, og til at lægge sit husholdningsaffald i de dertil udleverede 

sække som skal placeres i lukkede affaldsstativer. 
 

3.  Orientering fra kassereren  

Perioderegnskab med bilag frem til 30. august blev udleveret og 
kommenteret.  

 
4.  Orientering fra Park og Vej 

Vedrørende vejbrønde langs Enø Kystvej har kommunen her i august 
udmeldt at etablering af asfalt-render som skal sikre at vejvandet løber i 

brøndene vil ske i løbet af efteråret, mens de tilhørende faskiner forventes 
udskiftet i løbet af vinteren. 

Anlægsarbejde ved gærdet ved vandværket er afsluttet, og græsslåning 
kan igen foretages på det ryddede areal. 

Rydning af græs og lignende omkring træstammer, sten m.v. på grønne 
områder blev drøftet, og der skal fremover tilstræbes et mere ensartet 

niveau herfor. 
Der indkøbes et mindre antal buske til at lukke for gennemkørsels-

muligheden fra enden af Strandrylevej og ud til Enø Kystvej. 

Der var indkommet et forslag om at reducere højden på kajakstativerne, 
og bestyrelsen vil søge dette ønske opfyldt i løbet af efteråret. 

Der var modtaget et ønske om forbedring af et mindre vejstykke, og det 
blev besluttet at vejene inspiceres til foråret, og at der derefter tages 

stilling til hvilke reparationer der skal foretages i 2020. 
Der påsættes selvlysende markering på den fritstående bomholder i 

vejkanten udfor maskinhuset.  
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Arbejdsopgaver til de kommende arbejdsweekends blev drøftet.  
Datoerne blev fastsat således: 28. og 29. september hvor også broen 

tages op, samt 12. og 13. oktober. 
 

5.  Brolaug 
Brolauget har aftalt at bro-reparationen foretages efter at broen er 

optaget her i 2019. Det overvejes i den forbindelse om alle træde-
brædderne bør skiftes inden næste sæson.  

Der anskaffes et skilt der skal vise at "Ophold på broen er på eget 

ansvar", beskrevet på dansk, tysk og engelsk. 
 

6.  Orientering fra Fællesudvalget  
Der er modtaget referat fra den netop afholdte generalforsamling. Fra 

vores grundejerforening deltog Jørn Jakobsen.     
 

7.  Pumpelauget 
Der blev den 10. august holdt plenarforsamlingsmøde i Enø Pumpelaug. 

Der var ingen udfordringer. Referatet kan ses på enoe-pumpelaug.dk 
 

8.  Generalforsamling i 2020 
   Generalforsamlingen afholdes den 20. juni 2020 kl. 10 på Kursus- og      

   konferencecentret Karrebæksmindefjord, Enø Kystvej 55. I relation til det 
   ændrede mødetidspunkt vil der desuden blive tilbudt kaffe/the og kage. 

 

9.  Hjemmeside og e-mailadresser 
     Jens B har nu overtaget administrationen af hjemmesiden, og ønsker om 

   ændringer kan gives til ham. Der udgives snarest et nyhedsbrev.    
 

10.Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde blev ikke aftalt. 

 
11.Eventuelt 

Ingenting. 
 

 

   Jens B. Hansen     Lene Riisgaard 

   Sekretær                                               Formand 

 

 

  

      


