Vision for
Grundejerforeningen Gniben Strand, Sejerø

Bestyrelsen har besluttet at udarbejde en vision for grundejerforeningens virke og
bestyrelsens opgaver. Det er hensigten, at visionen skal være retningsgivende for en lang
række emner og arbejdsopgaver, der er relevante og nærværende for foreningens
medlemmer. Visionen skal ligeledes være grundlaget for bestyrelsens rolle og forvaltning.
Visionen er inddelt i følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•

Godt naboskab
Naturen omkring os
Ordensregler
Fællesarealer og veje
Den årlige rundering
Økonomi
Rolle på Sejerø

Godt naboskab
I grundejerforeningen værdsætter vi værdier som fællesskab, hensyn til hinanden, respekt
og dialog, alle som fundament for et godt naboskab i foreningen. Det gode naboskab skal
være den fælles holdning og den gode tone, der understøtter, at vi:
•
•
•
•
•

er opmærksomme og hjælpsomme
deles om at vedligeholde og passe på vores veje og fællesarealer
holder øje med hinandens huse og grunde
er imødekommende og tager hensyn
er i god dialog om udfordrende emner, fx træer i skel, lyd fra maskiner osv.
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Naturen omkring os
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.
Naturpleje er et spændende emne, hvor vi alle kan bidrage. På foreningens hjemmeside
(www.gnibenstrand.dk) findes en særdeles relevant artikel: ”Vejledning i naturpleje af
sommerhusgrunde”, skrevet af naturvejleder Lasse Thomas Edlev.
Hvad angår strandområderne vil vi opfordre medlemmerne til at holde orden, rydde op og
fjerne udslidte jollevogne etc.

2

Ordensregler
Baseret på en gennemgang af især Lokalplan, deklarationer, gamle ordensregler og
bestyrelsens vision for udvikling af området, følger her en revideret udgave af foreningens
ordensregler. Disse nye ordensregler tjener til erstatning for tidligere ordensregler:
•

Skader og tilløb til skader: Vi beder jer uden forsinkelse kontakte det berørte
medlem eller bestyrelsen.

•

Pas på vores fælles goder: Fællesdræn, elforsyning, fibernet, vandledning, græsstier,
grusveje (maks. 20 km/t), strandeng, stranden. Kontakt bestyrelsen ved problemer.
Ved tilslutning til fællesdræn skal I altid starte med en henvendelse til bestyrelsen.

•

Hold orden på parcellen: Kør grenbunker væk (brandfare), affaldssortér og benyt de
forskellige affaldsordninger, vær opmærksom på rotteangreb (meldes til
kommunen), beskær bevoksning ud mod stierne og asfalterede veje, hold grusvejen
ud for parcellen ren og ubeskadiget. Ved gravearbejde i grusvejen i forbindelse med
fx brud på vandledning er det jeres ansvar at bringe vejen tilbage i god stand.

•

Brandfare: I må ikke brænde haveaffald af. Små lejrbål med tørt brænde er OK, dog
ikke i tørkeperioder med totalt afbrændingsforbud.

•

Støj: Tilstræb at slå jeres græs, så I generer færrest muligt, dvs. på hverdage, når der
er få gæster i området, og når jeres nabo også slår. Vi anbefaler en støjsvag
plæneklipper. Officielt tidsrum for slåning er: mandag-lørdag 10-18; søn- og helligdage
10-14. Flishuggere og andre særligt larmende maskiner må kun anvendes alle dage i
tidsrummet 10-13.

•

Høje træer: Beskær eller fæld træer og buske, som er til gene for naboer (skygge,
udsigt osv.).

•

Miljø: Undlad anvendelse af plante- eller insektgifte, som kan skade naturen eller
grundvandet.

•

Hunde: Husk at hunde altid skal føres i snor i udstykningen.

•

Nye naboer: Snak med nye naboer, så de føler sig velkomne.

•

I tilfælde af tvivl om ordensreglerne: Spørg bestyrelsen.
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Fælles arealer og veje
Vi ønsker at holde vejene i god stand og vil derfor indgå en aftale med entreprenøren, som
har opgraderet vores veje, hvorefter vejene vedligeholdes hvert andet år til den kvalitet,
som de havde efter opgraderingen.
Vores strandeng ønskes vedligeholdt efter naturbeskyttelseslovens § 3. Konkret vil vi lade
strandengen slå hvert efterår og lade høet indsamle for at udpine jorden til fordel for
typisk strandengsbevoksning og til skade for græsvækst.
Græsstierne vil blive opretholdt med den bredde, de er udlagt til i Lokalplanen, og vil blive
slået regelmæssigt. Det er vigtigt, at naboer til stierne beskærer deres kantbevoksning inkl.
træer, så græsslåningen kan foregå uden vanskeligheder.

Den årlige rundering
For at sikre, at foreningens område holdes i overensstemmelse med reglerne og udvikler
sig hensigtsmæssigt, foretager bestyrelsen (mindst) én gang om året, typisk inden
skolesommerferien, en besigtigelse af hele området, herunder fælles områder og de enkelte
medlemmers ejendom. Bestyrelsens observationer afrapporteres til medlemmerne, typisk i
sommerbrevet. Når det drejer sig om konkrete observationer på privat område, henvender
vi os direkte til det enkelte medlem af foreningen. På fællesområdet ser bestyrelsen især
efter drændæksler, kantbevoksning, stier, grusveje, strandeng og strande. På privat grund
ses der især efter brand- eller rottefælder, problematiske træer, kantbevoksning, skel til
fællesareal og skel mellem grundene.
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Økonomi
Det er bestyrelsens opgave at:
Forvalte foreningens økonomi, så det lavest mulige kontingent benyttes bedst muligt
til at bevare foreningens område i fin stand.
Sikre en mindste kassebeholdning på ca. 100.000 kr. til uforudsete omkostninger til
dræn, væltede træer, veje etc.
Sikre digital opbevaring af alle bestyrelsens dokumenter, automatisere udskrivning
af opkrævninger og give mulighed for automatisk betalingsservice til grundejerne.
Udarbejde detaljeret håndbog for bestyrelsen, der beskriver arbejdsgange i
regnskabet og andre bestyrelsesopgaver, så det er nemt for andre at overtage.

•
•
•
•

Rolle på Sejerø
Bestyrelsens vision er, at alle vi sommerhusejere og vores gæster yder og bidrager til
lokalsamfundets trivsel på Sejerø. Flere medlemmer bor på Sejerø en stor del af året, og
vores mål og ønske er, at vi opfattes som medborgere, der både yder og nyder, også uden
for højsæsonen. På Sejerø er der ca. 400 medlemmer af sommerhus-grundejerforeninger.
Dertil kommer måske 50 ikke organiserede ejere af sommerhuse og helårshuse med
flexstatus. Antages det, at de ca. 450 sommerboliger hver repræsenterer en værdi på – lavt
sat – 500.000 kr., udgør sommerboligerne en samlet værdi på over 200 millioner kr., som
skal vedligeholdes.
Landliggere (sommerhusejere) har væsentlig betydning for lokalsamfundets trivsel. Uden
vores bidrag ville øens fastboende, færgen og den øvrige infrastruktur miste indtjening og
udviklingsmuligheder.
Vores og vores gæsters rolle på Sejerø:
•
•
•
•
•

Vi benytter os af Sejerøs tilbud: håndværkere, græsslåning, rengøring, lægen,
præsten, Brugsen, spisestederne, loppemarkederne, gårdsalg, lokale foreninger.
Vi benytter os af Sejerøs infrastruktur: færgen, veje, el, vand, spildevandsrensning,
fibernet, mobildækning.
Vi er gode naboer, der bidrager med viden og kompetencer til løsning af lokale
projekter.
Vi koordinerer som den største grundejerforening samarbejdet med de øvrige
grundejerforeninger og med fastboende ”formænd” (Ø-udvalget, Beboerforeningen,
Udviklingsforum).
Vi bidrager til bosætningen på Sejerø, bl.a. ved at unge og seniorer introduceres til
øen.
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