Forslag 1
Fra: Jan Marcussen [mailto:janmar@privat.dk]
Sendt: 15. maj 2017 19:08
Til: skovmose <randi.henning@hotmail.com>
Emne: Indkomne forslag
mojn Henning,
hermed et forslag til behandling på vores generalforsamling d. 17-6-2017.
Forslag
Hver grundejer opkræves 1.000 kr. og der tages 500.000 kr. af vores formue i grundejerforeningen.
Pengene bruges til omlægning af rørledning L 69.
Begrundelse : rørledningen er skyld i de fleste problemmer med vand i Skovmose.
Vi kan ikke vente på kommunen!
Bekræft venligst modtagelsen af dette forslag.
mvh.
Jan Marcussen
Tjørnemose 2
Forslag 2

Forslag:

Vedrørende omlægning af den offentlige ledning L69
Argumentation
Vi er en gruppe grundejer, der gennem nogen tid har arbejdet på at få kommunen til
at tage ansvar for deres L69 ledning, der kommer fra Skovby. Kommunen har nu
erkendt, at ledningen er deres, og at det er kommunens ansvar. Sagen har politisk
været oppe flere gange af Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.
Frode Sørensen og flertalsgruppen har nu endelig anerkendt, at det er kommunens
ansvar, og at det er lovligt, at kommunen omlægger ledningen for egen regning.
Politisk er pengene 1,1 mill. bevilliget, og man burde kunne gå i gang straks.
Der er stor enighed om, at omlægningen vil løse næsten alle problemer (skønnet
90%). De resterende 10% kan så løses af Grundejerforeninger og grundejerne. Dette
er allerede sket for GF Fyrremose.
Imidlertid har Bestyrelsen i Landvindingslaget meddelt kommunen og byrådet, at de
ikke ønsker ledningen omlagt, med mindre det gøres samtidig med Vandløbssagen.
Det var ikke det, der blev besluttet på Landvindingslagets generalforsamling. Her
blev det besluttet, at Landvindingslaget henstiller til, at Sønderborg Kommune
finansierer omlægningen af den offentlige ledning L69 – ikke med den forudsætning,
at resten af projektet udføres samtidig. Hvis ikke omlægningen bliver iværksat nu,

risikerer vi, at der går op til 4 år, før det sker, og i realiteten ved vi ikke, om det
kommer til at ske.
Derfor foreslås, at vi foretager en afstemning om, at der sendes en tilkendegivelse til
Sønderborg Kommune, byrådet og Landvindingslaget, at L69-omlægningen straks
sættes i gang.
Frode Sørensen har på sidste byrådsmøde udtalt, at så snart der kommer en
anmodning fra Bestyrelsen for Landvindingslaget om, at man ønsker omlægning
udført nu, vil man efterleve denne anmodning.
Afstemning:
A. Jeg ønsker omlægningen udføres nu, uafhængig af vandløbssagen.
(Kommunen betaler alle udgifter).
B.

Jeg ønsker IKKE omlægningen nu og risikerer, at den først udføres om ca. 4 år
sammen med en evt. vandløbssag.

Resultatet af afstemningen videregives til Kommunen, Byrådet og Bestyrelsen for
landvindingslaget.

Bjarne Marcussen

Forslag 3
Sønderborg d.10.05.2017

Forslag til Grundejerforeningen Skovmose, d.17.06.2017.
Jeg forslår at bestyrelsen, inde på Hjemmesiden opretter hver sin E mail ard.
Sådan at indkommene mails ikke ligger og rode rundt i bestyrelsens private E mails,
så vil det være meget lettere at finde E mailene, såfremt der er brug for dette.
På Hjemmesides abonement kan man nok oprette ubegrænset mail ard.
Mvh. Henrik Nielsen
Birkemose 83
6470 Sydals
Mobil: 40269354

Forslag 4
Fra: rsj@broagersparekasse.dk [mailto:rsj@broagersparekasse.dk]
Sendt: 10. maj 2017 10:44
Til: randi.henning@hotmail.com
Emne: forslag - generalforsamling
Hej !
som nybagt sommerhus ejer i området, mangler jeg flere ting for mine børn, .
Naturlegeplads, som er attraktivt, i forbindelse med udlejning og til en selv. Derfor går mit forslag på, at man
bør udvikle området mere til børne familierne.
Det kunne være en stor naturlegeplads.

Sommerhus: Lærkemose 27, 6470 Sydals.
Mette Schumann Clausen, min kone. Jeg fremsætter forslaget på baggrund af hende.
Privat adresse:
Højlund 2, V. Sottrup
6400 Sønderborg

Venlig hilsen
Rasmus Schumann Jepsen
Filialdirektør

