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Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

Vejene.
Vejene blev noget hullede i løbet af sommeren. Det fik vi først udbedret i 
sensommeren, hvor de blev rigtig pæne. Men ikke langtidsholdbare.  Nu må vi
have købt noget mere vejmateriale og se at få fyldt de værste huller.
Vi har ikke fået lukket hullerne mellem de enkelte elementer i bumpene. Det 
har kræfterne simpelthen ikke været til. Men vi prøver i morgen, hvor der kl. 
10 er reparation af bump på dagsordenen, og etablering af det 5. og sidste på 
Lyngvej.
Løsningen med gummielementerne har vist sig ikke at være stærk nok til 
tunge køretøjer. Vi hørte det som velfungerende i et kolonihaveområde. Hos 
os er der nok mange flere tunge køretøjer, som kører tingene i stykker. Så det 
fortsætter vi ikke med. Vi bruger de sidste gummielementer, og så hedder det 
ellers anderledes løsning fremover med 4 tommers stolper af træ.
Vi fik kort efter sidste generalforsamling sat et skilt op med ”Blind vej” ved 
Engmosevej som det blev ønsket af beboerne på den vej.

Det grønne.
Vi har aftalt med Jørgen Larsen, at han mod et vederlag holder nogle af de 
grønne områder. Bl.a. Æblestien. Hvis I ikke allerede har gået en tur på den 
sti, så vil jeg opfordre jer til det. Den er blevet rigtig flot. Det er den også 
blevet pga. en fin indsats fra nogle af jer, der er til stede. Vi fik tidligere på 
året fjernet en masse tjørn og brombær. Det kunne kun lade sig gøre, fordi vi 
var mange. Tak for det!.
Som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen har I alle fået et notet om 
trævækst og græsklipning. Det beskriver bestyrelsens holdning: at det for 
eksempel ikke er OK aldrig nogen sinde at tilse sin ejendom i området, men 
bare lade stå til og tingene gro uhæmmet. Der er forpligtelser, som de kan 
læses i deklarationen for området. Min indstilling er, at den nye bestyrelse bør
fastholde og styrke den allerede igangværende indsats med at påbyde at tage 
aktion overfor uhæmmet vækst af træer, buske og brombærkrat, så planterne 
ikke gror uhæmmet ud over egen grund.  Om nødvendigt – hvis ejeren ikke 
selv tager ansvar - at sætte rydning i gang og sende ejeren en regning, som 
det allerede er sket et par gange.  



Det handler også om at sikre, at der ikke flyver ukrudtsfrø ind over området, 
fra f.eks. tidsler. Bestyrelsen vil meget gerne være behjælpelig med at 
formidle kontakt til folk på øen, der kan håndtere disse opgaver med klipning, 
beskæring, græsslåning osv.

Sikring mod oversvømmelse af området.
Det har vi skrevet meget ud om, og især til ejerne af de lavtliggende grunde. 
Lige nu vil jeg ikke bruge mange ord, men bare kort opsummere status. Den 
er – iht. gældende lovgivning – at udgifterne til anlæg og vedligeholdelse af et 
evt. dige alene vil være en sag for ejerne af de lavtliggende sommerhusgrunde
(= medlemmer af Pumpelaget) .  Vi har spurgt, om der er interesse for et 
sådant projekt. Men det var der ikke.
Det er nu vigtigt at understrege, at man ikke selv må bygge dige omkring sin 
ejendom. Der skal indhentes tilladelse fra Kystdirektoratet – fuldstændig som 
hvis der skal bygges et større havdige.
Ved kommende højvander og stormfloder skal vi heller ikke regne med hjælp 
fra kommunens beredskab. Højeste prioritet har de lavtliggende områder på 
Nordlolland. Omvendt er øerne meget lavt prioriteret.
Tilbage er nok kun muligheden for at sikre ved at skrue vandtætte skodder på 
de steder på husene, hvor det er muligt og giver mening. 

Vandværk og vandforsyning.
Det er en fornøjelse at konstatere, at vandværket har fungeret stabilt og 
driftssikkert. Det sker dog ikke uden omkostninger, som vi kort gennemgår 
når vi kommer til gennemgang af regnskabet.  Drikkevandet har god kvalitet. 
Vi får lavet analyser af firmaet Eurofins, iht. den kontrolplan Lolland 
Kommune har givet os. 
Det er også – og ikke mindst – Jørgen Larsens fortjeneste, at tingene fungerer 
godt. Jørgen er kompetent bl.a. i kraft af deltagelse i relevante kurser for 
bestyrere af vandværker.
Det er lidt spøjst at iagttage, at vi til dato ikke har modtaget endeligt svar på 
den ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse, vi sendte i oktober 
2015. Der er næppe problemer i en fornyelse, for vi gør alt det kommunen 
beder os om, når de er på besigtigelse. Det handler vist mere om, at 
kommunen på det område er lidt underdrejet.

Sankt Hans fest.
I år havde vi ansvaret for at arrangere. Vi rejste telt, men det var alligevel en 
kold fornøjelse, da vi spiste sammen forud for båltåle og båltænding.  Ved 



bålet var der rigtig mange, og alle var glade for både tale og bål. Næste år har
beboerforeningen ansvaret for midsommerarrangementet. 

Til slut vil jeg sige bestyrelsen tak for godt samarbejde i årets løb. Vi mailer 
meget sammen og klarer ting uden nødvendigvis at mødes. Det fungerer rigtig
godt. Alle er flinke til at have synspunkter og melde hurtigt tilbage. Alle 
påtager sig også gerne praktisk arbejde, når der er behov.
Jeg vil også sige tak til alle andre, der giver en hånd med, når de bl.a. skal 
rejses og nedtages telt til Sankt Hans og ved andre lejligheder til praktiske 
opgaver.  Jeg vil ikke gerne nævne navne, for så glemmer man altid en enkelt. 
Men især Ole Bryde fortjener en tak sit bidrag ved mange opgaver. Men også 
tak til I mange andre, der har givet en hånd med. 


