Nyhedsbrev April 2021

Hvor har vi meget at glæde os over. Påsken blev fejret i det små, mange var i deres sommerhuse i
det dejlige Mariendal Havbakker og nød at gå ture langs stranden og i skoven. Dagene er blevet
længere med hele 8 timer og 1 minutter og solen får mere og mere magt.

Ny bro
Forventet opsætning af den nye bro er fortsat onsdag den 5. maj og torsdag den 6. maj.
I 1985 fik foreningen tilladelse til - via en tinglyst servitut - at opsætte en bro på vores fælles
område. Broen blev med omhu placeret det bedst egnede sted, nemlig der hvor redningskransen er
placeret. Derudover blev der opsat borde og bænke, som stadigvæk befinder sig på netop det
område. Broen blev ramt af et lyn, og foreningen måtte i 2015 købe en ny bro.
I 2015 blev broen sat op på det sydligste sted af vores fælles område pga af en fejlagtig
information om, at flytning var nødvendig pga bundforhold. NBC Marine, der leverer den nye bro,
meddeler, at bundforholdene ingen betydning har for broopsætningen.
På GF sidste år, hvor den nye bro blev besluttet, og helt frem til medio marts har ingen
kommenteret, spurgt til eller forholdt sig til placeringen. Jeg har ikke fået en eneste henvendelse
herom. Medio marts kom så en mail med en liste med 9 personer, der bad om, at jeg skulle
imødekomme deres ønske om at ”bevare broens nuværende placering” (= broen fra 2015´s
placering). Altså lobbyvirksomhed var skudt i gang, og desværre var to af personerne på denne
liste bestyrelsesmedlemmer.
Jeg fik flere henvendelser og endnu en mail kom sent aften, inden bestyrelsen skulle holde møde
(14. april) om broen. Mailen indeholdt en opfordring til at placere broen på kommunens område (ud
for Fasanvænget).
På denne baggrund fremsatte jeg og næstformanden på bestyrelsesmødet et ønske om, at alle
medlemmer skulle have mulighed for at ytre sig – og ikke kun interessegrupper. Vi fremhævede
gang på gang, at det ”ultimativt var den mest demokratiske proces”. Men ønsket blev nedstemt af de
3 øvrige medlemmer, hvoraf de 2 stod på omtalte liste. Efterfølgende blev der stemt om
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placering 1 (den oprindelige fra 1985) og placering 2 (den nye fra 2015), og her var der 2 stemmer
(jeg og næstformand) for placering 1 og 3 stemmer for placering 2.
Formand og næstformand argumenterede bl.a. ud fra, at adgangsforholdene for gangbesværede og
kørestolsbrugere er ideelle, hvad angår placering 1. Et andet argument var den oprindelige
tinglysning fra 1985. Argumenterne for placering 2 var, at den placering tilgodeser de sydlige
lodsejere, og at brolauget ønskede denne placering. Det blev fremsat, som om HELE brolauget var
spurgt og havde ytret sig for placering 2. Efterfølgende viste en undersøgelse, at der ikke var tale
om HELE brolaauget.
Mødet var ikke mere end lige afsluttet, førend
jungletrommerne gik i gang. Et par
foreningsmedlemmer blev vrede og gik (i weekenden 17.-18. april) i gang med en
underskriftsindsamling for placering 1. Resultatet af denne var, at næsten 60 lodsejere underskrev
en liste FOR placering 1.
Samme 2 medlemmer sendte mig for et par dage siden en mail og bad mig udsende den til de
medlemmer, de ikke i første omgang fik fat i.
Uanset hvor mange medlemmer, der yderligere støtter placering 1, viser den første undersøgelse et
pænt flertal for placering 1. Jeg håber, at den nye undersøgelse vil vise et absolut flertal, og jeg vil
derefter – på hjemmesiden under nyheder - meddele den endelige placering senest den 1. maj.

Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen afholdes efter planen fredag den 4. juni, MEN Sognegården meddeler, at den
først senere (hen i maj) kan give klar besked om, hvordan COVID-19 restriktionerne påvirker
møder i sognegårdene. Reserver derfor OGSÅ fredag den 11. juni, da den dato er en alternativ
mulighed. NB kirkerne har særlige regler ift restriktionerne.
Når vi ved noget nyt eller noget mere, sender vi informationen ud her på hjemmesiden.

Nyt fra vejudvalget
Tovholder Bent Østergaard har brug for flere hjælpere til vedligeholdelse af vore veje og opfordrer
de af jer, der gerne vil hjælpe, til at melder sig. Ligeledes beder Bent om, at I framelder Jer Bents
liste, hvis I ikke længere har lyst eller mulighed for at deltage, så vejudvalget får et realistisk billede
af ”det aktive potentiale”. Kontakt til Bent_olsen@hotmail.com

Formand
Else Skjødt

Se jævnligt op foreningens hjemmeside, som opdateres løbende
www.mariendalhavbakker.dk
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