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Kære medlemmer af Grundejerforeningen Gniben Strand! 

Sidste år endte vi helt ekstraordinært med at aflyse den ordinære generalforsamling og lade den i 2019 

valgte bestyrelse fortsætte et år mere. Inden aflysningen nåede vi at udsende indkaldelsen inklusive det 

reviderede regnskab for 2019; bestyrelsens beretning for perioden fra generalforsamlingen i 2019 til den 

planlagte generalforsamling i 2020; og budgettet for regnskabsåret 2020. Disse 3 dokumenter ligger på 

foreningens hjemmeside www.gnibenstrand.dk. 

I år har bestyrelsen valgt at udsætte den ordinære generalforsamling fra påsken til skolesommerferien, i 

håbet om, at vi til den tid vil kunne gennemføre generalforsamlingen som det traditionelle fysiske møde 

med medlemmerne. Vi planlægger at afholde generalforsamlingen lørdag den 24. juli kl. 10:00 på Sejerø 

og håber, at mange medlemmer vil have mulighed for at deltage. Vi skal derfor bede alle om at reservere 

dagen. Den formelle indkaldelse kommer senere. 

Allerede nu kan vi dog fremlægge det reviderede regnskab for 2020 og udkast til budget for 2021 og 2022. 

Begge dokumenter er vedlagt denne mail. 

Bestyrelsens beretning for perioden fra sidste års planlagte generalforsamling til dette års 

generalforsamling er af gode grunde ikke færdiggjort endnu, men vi vil benytte lejligheden til at resumere, 

hvad der er sket det sidste års tid i foreningen: 

1. Bestyrelsen: Som sagt påtog den i 2019 valgte bestyrelse at fortsætte til 2021. Kassereren (Ulrich) og 

næstformanden (Steen) blev valgt for en toårig periode i 2019, så de fortsatte som planlagt. Formanden 

(Søren) og to bestyrelsesmedlemmer (Michael og Jan) blev derimod valgt for to år i 2018, så de 

fortsatte et år udover deres valgperiode. Endelig blev suppleanten (Nils-Ole) valgt for et år i 2019, så 

også han fortsatte et år udover sin periode. 

 

2. Revisoren: Revisor (Birgit) blev valgt i 2019 for et år, men også hun tilbød at fortsætte et år mere. 

3. Vejrenovering status 11. februar: Bestyrelsen har besluttet at tage imod et tilbud om at renovere de 

nordre ca. 40 meter af Tobisvej, som ellers mudrer til i regnfulde perioder og ikke kan køres på. 

Arbejdet vil være afsluttet inden skolesommerferiens start. Med det er vi i alt væsentligt igennem den 

omfattende restaurering af vores grusveje, der startede i 2017. 

4. Afvanding status 5. januar: Som meddelt til medlemmerne via et opslag på hjemmesiden har vi i løbet 

af efteråret fået opgraderet grundejerforeningens pumpeinstallation til fjernelse af drænvand. Der er 

blevet installeret professionel pumpestyring og vandstandsmåler fra Grundfos. Derudover er 
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kontraventilerne fornyet og noget af rørføringen skiftet, og der er i brønden fjernet en gammel 

installation fra 1984, som ikke har været benyttet i mange år. Status nu er derfor, at der i brønden 

sidder to pumper med hver en kontraventil. Pumperne kan hver pumpe 27 kbm i timen. Den nye 

styring fordeler driftstiden ligeligt på de to pumper, og styringen har et telefonmodul, der sender 

besked til bestyrelsen, hvis der opstår problemer. Styringen giver også mulighed for, at der om 

sommeren kan køres med en højere vandstand i drænsystemet, sådan at vi ikke dræner, når der er 

mangel på vand. Det har været et forholdsvis tørt efterår, hvor der i en lang periode kun er blevet 

fjernet ca. 40 kbm per dag. Her de sidste dage er grundvandet steget lidt, og vi har over de sidste 3 

dage (31. december til 3. januar) fjernet ca. 180 kbm vand per dag fra foreningens område. Pumperne 

kan, hvis begge kører konstant, fjerne ca. 1300 kbm per dag, så systemet kan klare selv meget fugtige 

perioder med meget nedbør. 

5. Strandengen status 16. december: På hjemmesiden havde bestyrelsen to opfordringer til 

medlemmerne: 

a. Entreprenør Klaus Nielsen, som foreningen har hyret til at slå strandengen, fik sit skær ødelagt, da 

han gik i gang med at slå (det skete også sidste år). Det skyldtes en “håndboldstor” sten, som var 

blevet placeret på strandengen. Vi skal indtrængende anmode alle om ikke at efterlade sten på 

strandengen – og fjerne sten, som de måtte få øje på. Det bliver dyrt for foreningen, hvis uheldet 

gentager sig, dels i engangsudgifter, dels i højere pris for opgaven, hvis vi skal finde en på Sjælland 

til slåningen. Problemet med sten på engen medførte, at ikke alt afklip blev indsamlet dette efterår. 

Vi håber, at det kommer til at gå bedre til næste år. 

b. Vi skal opfordre alle, som har slået græsset på strandengen, til at ophøre med denne praksis til 

næste år. Strandengen er fællesareal for alle medlemmer, og derfor er det den valgte bestyrelse, 

som på vegne af alle medlemmer har ansvaret for strandengens pleje i overensstemmelse med 

naturbeskyttelsesreglerne. 

6. Bestyrelsens sommerbrev 8. august: I dette brev, som ligger på hjemmesiden, kommenterede vi den 

aflyste generalforsamling. Vi nævnte også et problem, som vi af og til støder på, nemlig huller i 

grusvejene efter nedgravning af el- eller lyslederkabler. Det blev understreget, at det er grundejerens 

ansvar, at vejen bliver bragt tilbage i god stand. Her kan vi supplerende fortælle, at vi har bestilt 

entreprenør Erik Andersen, som har stået for vejrenoveringen, til at komme over inden 

skolesommerferien med ekstra stabilgrus og maskineri til bl.a. at ”høvle” vejen tilbage til den korrekte 

profil med hældning fra vejmidte, så vandet ikke kan samle sig. Til sidst – men ikke mindst – fortalte vi 

om bestyrelsens nye vision. Den ligger også på hjemmesiden. 

7. Hjemmesiden og Facebook: I disse vanskelige tider anbefaler vi, at medlemmerne holder sig ajour med 

foreningens (og medlemmernes) virke via hjemmesiden www.gnibenstrand.dk og Facebook-gruppen 

Gniben Strand, Sejerø. På hjemmesiden ligger der en (password-beskyttet) medlemsliste. For så vidt 

angår personlige oplysninger som e-mailadresse og telefonnumre er listen frivillig. Hvis I ønsker at 

komme på listen, så naboer kan kontakte jer, hvis der fx er væltet et træ eller der fosser vand ud af 

sommerhuset, så skal I gå ind på hjemmesiden og bede webmasteren om hjælp. Det gælder også, hvis I 

ønsker, at der skal rettes i eller helt fjernes oplysninger. 

Det var alt for nu. Vi håber, at vi ses til den ordinære generalforsamling, formentlig som sagt den 24. juli på 

Sejerø. På gensyn. 

 

De bedste hilsner,  

Bestyrelsen v/Søren Henrik Jepsen, formand 
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