HG samarbejdsmøde d. 13.03.18 i det nye vandværk i Skovby

Til stede:

Ejvind Thorstensen, Allan Gellert, Eigil Lauridsen, Henning Jepsen, Susanne Brinck,
Ole Johannsen, Helle Kirk Christensen

Ordstyrer: Ejvind Thorstensen
Referent:

Helle Kirk Christensen

Punkt 1:

Godkendelse af dagsorden
Ingen kommentarer

Punkt 2:

Gennemgang af referatet fra sidst
Der er ikke noget vi mangler at følge op på fra sidste møde d. 22.03.17

Punkt 3:

Op haler pladser ved diget til både
Der må ikke etableres noget på diget uden tilladelse fra kystdirektoratet. Det betyder,
at der ikke må bankes noget i diget og der må ikke laves op haler pladser til både.
Joller mv. må ifølge kystdirektoratet heller ikke ligge fast på stranden.

Punkt 4:

Vedligehold af stamvejene
Vi afventer fortsat en vejvedligeholdelses nøgle fra Grethe Carlsen fra Sønderborg
kommune.

Punkt 5:

En tredje badebro / hjertestarter
Skovmose og Fyrremose siger nej til at være med til at finansiere hjertestarteren som
er placeret på toiletbygningen.
Henning Jepsen fra Skovmose lægger op til at der kan etableres en 3. badebro. Hvis
alle moser vil være med vil det koste ca. kr. 50,- årligt pr. husstand. Skovmose vil
godt stå for opsætning og nedtagning af broerne.

Vi aftaler, at vi alle tager det med på vores generalforsamling og så melder tilbage til
HG senest d. 01.07.18

Punkt 6:

Problemer med at der er kystfiskere i badeområdet der generer de badende
Forslag om at sætte et skilt op for begge ender af badeområdet om, at der ikke må
fiskes. Skiltene koster kr. 1.950 inc. Moms.
Vi drøfter det i vores bestyrelser og melder tilbage ti HG senest d. 01.05.18

Punkt 7:

Evt. samkørsel af byplansvedtægter, der er p.t. 3 stk. af disse
Henning forespørger om vi ønsker at der bliver en samkørsel af de 3 byplansvedtægter
som er i hele Skovmose. Dette for at det kan blive ens for alle moser og de dermed
bliver opdaterede og ensrettede.
Vi aftaler, at Henning forespørger Sønderborg kommune om de vil være med til at
samkøre de 3 byplansvedtægter og så drøftes det efterfølgende i HG om vi ønsker det.
Vi kan så forinden nå at drøfte det i vores bestyrelser.

Punkt 8:

Tale om hvem der skal repræsenterer os i vandværket og om vores
repræsentanter er berettiget
Vi havde en debat om sommerhusområdets repræsentation i vandværkets bestyrelse.
Vi bakker alle op omkring Ole Wolfsen og Ejvind Thorstensen som er der nu.

Punkt 9:

Økonomi
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!
Budgettet godkendes og alle er enige om de kr. 25.000 for budget 2018
Bemærk venligst at der står i budgettet hvor meget hver mose skal overføre.

Punkt 10:

Valg af formand og referent
Formand: Ejvind Thorstensen
Referent: Susanne Brink
Ejvind ønsker som formand at blive orienteret, hvis der er medlemmer af HG
samarbejdet der har noget i medierne. Vi bakker op omkring, at han orienteres inden
han kan læse i avisen hvad der foregår i området. Eigil gør opmærksom på, at han ikke
er enig, hvis en rundvisning ikke er bestilt/aftalt i forvejen med pressen

Punkt 11:

Mødestedet er det ok?
Dette HG møde blev holdt i det nye vandværk Skovbyvej 74A i Skovby. Vi er alle om
at det fremover fint kan holdes der.

Punkt 12:

Evt:
Helle fra Lærkemose meddeler at det er sidste gang hun deltager i HG mødet. Hun har
deltaget som næstformand, men har ikke mulighed for det mere.
Formand Jørn K. Jensen skal derfor fremover have kommunikationen. Mobil
40191019 jkj@freja.com

Affaldsmøde:
Eigil undersøger om mødet er for alle i sommerhusområdet eller udelukkende for de
enkelte bestyrelsesmedlemmer. Han melder tilbage.

Fællesliste med vigtigste telefon nr.
Eigil foreslår at der laves en fælles telefon liste med alle de vigtigste numre. Han vil
sende noget rundt i HG gruppen

