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Sommerbrev 2020 fra bestyrelsen

Kære medlemmer af GGS!
Lige inden skoleårets start og feriens afslutning for mange af os skal I have en sommerhilsen
herfra.
Sommeren 2020 har været mærkelig. I vores hilsen til jer d. 15. juni aflyste/udsatte vi
generalforsamlingen til næste år, og samtidig fortalte vi, at der ikke ville blive et
sommerarrangement; begge beslutninger selvfølgelig begrundet med Corona-epidemien. Der har
heldigvis været mange i sommerhusene alligevel, eller måske netop derfor, og øen har ikke
oplevet udbrud af COVID-19. Det er alle glade for, ikke mindst de fastboende, som nok havde
frygtet, at sommerhusfolk og turister ville bringe smitten til øen.
Bestyrelsen inspicerede området d. 25. juli og kunne konstatere, at grusveje og græsstier var i god
forfatning. Vi er opmærksomme på, at stierne hist og her er blevet for smalle. Det skyldes især
indvoksning fra siderne, som umuliggør klipning i fuld bredde. Alle bedes derfor huske at beskære
buske og træer ud mod stierne. Der er enkelte overgravninger af vejene, hvor der er lagt kabler
ned. Det er det enkelte medlems ansvar at bringe grusvejen tilbage i god stand. Hvis der stadig
skulle mangle lidt, så minder vi om, at bestyrelsen har besluttet at vedligeholde vejene i deres
forbedrede stand, ved hvert andet år (næste gang i 2021) at retablere vejprofilen (grus i siderne
høvles af og skubbes mod midten, ekstra stabilgrus bliver kørt på efter behov).
Vi observerede også medlemmernes parceller. Altovervejende var forholdene i orden og i
overensstemmelse med regler og love. Vi har henvendt os til enkelte medlemmer efter behov.
Der er kommet et par henvendelser om høj musik om aftenen og natten, og en enkelt
henvendelse om en løs hund. Bestyrelsen har fulgt op på disse henvendelser, og det ser ud til, at
vores henstillinger er blevet fulgt.
Til sidst vil vi endnu en gang gøre opmærksom på, at uanset den aflyste generalforsamling kan I
finde revideret regnskab for 2019, budget for 2020 og bestyrelsens beretning for perioden 20/4
2019-11/4 2020 på hjemmesiden.
På hjemmesiden kan I også finde bestyrelsens vision for foreningen. Den vil vi meget gerne have,
at I læser, så vi kan finde ud af, om det også skal være hele foreningens vision. Hvad siger I fx om
følgende vision om biodiversitet?
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Vores ønske til fremtiden er, at grundejerforeningens område har størst mulig biodiversitet,
hvor vi sikrer bedst mulige forhold for planter og dyr. Grundejerforeningen er beliggende i et
enestående område med mange plantearter, buske og træer, hvilket giver gode levevilkår for
fugle og insekter. Mange steder er hegn og bevoksning brede, hvilket skaber ro og gode
forhold for fuglenes redebygning. Forudsætningen for et rigt fugleliv er bl.a. adgang til
insekter. Der er tendens til mangel på højt græs til insekter, alle plæner og rabatter er meget
velpassede og bliver ofte slået. Denne mangel på højt græs anser vi som en udfordring for
fuglelivet. Vi foreslår, at vi i foreningen, ligesom kommunerne, venter med at slå rabatterne
til sent efterår, og opfordrer til, at grundejerne indretter områder på grundene, hvor græsset
ikke slås. Hver have kan skabe sin egen lille blomstereng og derved opnå bedre trivsel for
insekterne. Man kan evt. indsamle og så frø af vilde blomster på øen, som fx svalerod,
knopurt, cikorie og regnfang.
Til allersidst, vær opmærksom på brandfaren lige nu, se fx TV2: https://vejr.tv2.dk/2020-08-07hedeboelge-oeger-risiko-for-naturbrande
Med disse ord vil vi ønske jer allesammen en fortsat god sommer.
De bedste hilsner, på bestyrelsens vegne,
Søren Henrik Jepsen, formand
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