Bestyrelsens beretning for året 2012 -2013
Vi har i løbet af året måtte tage afsked med Aksel Hansen, Vejby Strandvej 78 som døde i det
tidlige forår. Aksel Hansen har været medlem næsten lige fra foreningens start.
I oktober solgte Kirsten Riesel sit hus. Mølleengen 4. Kirsten har haft huset i mange år og har også
i en længere periode været kasserer i foreningen.
Vi siger velkommen til Anja og Anders Svejgaard Pors som har overtaget huset på Mølleengen 4.
Vi skal også i år byde velkommen til Kystvej 51, Søren Carlsen .
Der er for øjeblikket en ejendomme til salg. Barritvej 2b
Vi har læst i Ugeposten at kommunen har visse overvejelser omkring sand på stranden.
Landliggersammenslutningen afholder årsmøde den 3. juni 2013 på Sant Helene Centeret.
Et af punkterne er ”Status for Kystsikring”. Her vil chefen for kystdirektoratet, Per Sørensen
komme og komme ind på hvordan ”vores” kyst har det, og hvad der kan gøres.
Fra kommunen møder Bo Juul Nielsen. Han vil kort redegøre for status på kommunens indsats
vedrørende kystbeskyttelse.
Maskiner på strander. Også i år har der været en del aktiviteter på vores strand.
I den forbindelse har vi haft kontakt til Kystinspektoratet. De oplyser at de har været på
besigtigelse i oktober 2012 og har givet nogle påbud. Direktoratet har lovet at melde tilbage.
Trappen til stranden. Det var dejligt at se så mange der mødte op på arbejdsdagen for at hjælpe
med at få sat trappen i stand. Desværre var skrænten ikke samarbejdsvillig. Den var så blød og våd
at det var umuligt at færdes på skrænten. Dog fik vi gjort rækværket fast hele vejen ned og rettet
en lille smugle op på hældningen. Det blev besluttet at prøve på vores reserver arbejdsdag, Kr.
Himmelfarsdag . Men her var vejret ikke med os. Det regnede.
Status er, at trappen kan bruges, men den hælder lidt mod Tisvilde og reposen kom ikke op.
Bestyrelsen håber at vi kan finde nogle raske medlemmer samt en god tør dag hvor vi få lavet lidt
mere.
Vi har konstateret at vi har et kildevæld ca. midt på trappen. Vi overvejer i øjeblikket hvordan vi
kan styre vandet så skråningen ikke bliver så våd.
Barritvejstien. Lise Ågaard, der er nabo til stien, har flyttet raftehegnet, der stod ude ved Kystvej
helt ud til skråningen. Tak for det. Desværre er der stadig nogen der smider affald ud over
skråningen. En enkelt har også forsøgt at sparke hegnet ned.
Husk at bjørneklo skal bekæmpes og at afbrænding af haveaffald er forbudt.

PBV:
Carl Christian Madsen

