Generalforsamling den 25. Maj 2013
Så vil jeg gerne byde Jer velkommen til denne nummer 69 i rækken af Generalforsamlinger siden Foreningens fødsel i 1944.
Jeg skal beklage at Generalforsamlingen ligger så tidligt i år, og takker for Jeres forståelse.
Det er jo ikke helt ifølge reglerne, men det har været umuligt at kooordinere det anderledes. Desværre må vi undvære vores revisor Jørgen Harling, der er udstationeret til Tokyo,
og fandt det for voldsom en udgift at pålægge foreningen, hvis han skulle rejse hertil i dag.
Men vi har heldigvis internettet og mails til at holde kontakten.
Året der er gået har været præget af stor aktivitet. Det er skønt at se. Alle disse aktiviteter
afspejler jo netop hvor glade vi er for at være her. Vi elsker det, og ønsker at være her så
meget som muligt. Der er blevet udvidet med tilbygninger i nummer 17, der er blevet restaureret i nummer 39 efter branden og der er blevet nybygget i nummer 40, hvor et fantastisk hus nu skuer ud over bugten. Tillykke med det Hanna og Gustav. Jeg vil lige benytte
lejligheden her til at takke Jer begge for den meget fine dialog vi har haft igennem Jeres
projekt, og Jeres store opmærksomhed på, at vejen har været hård belastet pga de tunge
køretøjer. I har også for egen regning bekostet reperationer flere steder, og det er virkelig
påskønnet. Så stor tak for det. Det er også min klare fornemmelse at Kirsten og Peter i
nummer 17, har ydet extraordinær vejhjælp. Også en tak til dem.
Det har været en ualmindelig hård og kold vinter, tror jeg alle føler – men sandheden er
faktisk, at vi kun lå en smule under gennemsnittet for årene 2001-2010. Blot 0,5 grad.
Hele 1.674 solskinstimer blev det til sidste år.
Til gengæld faldt der 7% mere regn end gennemsnittet for de sidste ti år.
At klimaet ændrer sig, taler alle om, og her på vejen er det mærkbart hvor effekten også
rammer – naturligvis vores fællesvej. Nu hvor fældningen virkelig har taget fat, og det ene
fantastiske udkig åbner sig efter det andet, må vi samtidig forstå, at det ændrer på ballancerne. Store træer suger meget vand, holder på jorden, skygger for solen og forhindrer
erosion. Dermed ikke sagt at fældning er forkert, det er på høje tid, at vi får bugt med de
mange alt for store træer, men vi må forstå at det også er med til at forringe vores vejs tilstand.
I hele mit liv har jeg færdes her på Morænebakken, og der har altid været to store emner
man har talt om. Træfældning og vejens tilstand. Da jeg var dreng, var vejen blot to sandede hjulspor, med græs i midten, som ”killede bilens mave”, som min Farmor sagde, når vi
forsigtigt kørte herned i deres lille sorte Folkevogn.

Vore forventninger til vejens beskaffenhed ændrer sig i takt med at vi bliver ældre, og i takt
med at både kommunens og entreprenørers køretøjer bliver tungere.. Noget vi kommer til
at drøfte mere i løbet af dette møde. Vi må indstille os på at ofre flere resourcer på fællesvejen fremover.
Vor strandeng blomstrer, og står smukt som før – vi påtænker at få den slået til efteråret,
som tidligere aftalt. Standen og trappen overlevede endnu et år, og vi er igen i år velsignede med masser af sand, både inde på stranden og ude i vandet.
Af nyheder må det påtænkte vindmølle projekt vel siges at være et af de største emner –
Her påtænker man at opsætte op til 66 møller i en afstand af 4-5 km fra kysten. Møllerne
kan bliver ca 250 meter høje og skal levere strøm til store dele af regionen. Tiltaget vil betyde en vis opblomstring af beskæftigelsen, da man allerede har vedtaget at 20% skal udbydes til lokale.
Til sidst og som altid en venlig påmindelse om at opdatere Jeres kontaktoplysninger på
hjemmesiden – den er via disse oplysninger og KUN gennem dem at I får indkaldelser og
anden info fra bestyrelsen. Vi er forlængst overgået til papirløs kontakt til medlemmerne,
og kan desværre ikke være ansvarlige hvis mails ryger i spam bakken.
Husk på vores etiske retningslinjer om brug af maskiner og anden støjende adfærd –
spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt inden du starter slåmaskinen.
Hellere en vild græsplæne end en vild nabo.
Tak for endnu et hyggeligt år som Jeres nabo og formand.

