Velkommen til Generalforsamling 2019…
Igen i år har jeg valgt at lave beretningen ud fra nogle plancher som omhandler året
der er gået og de ting, vi har arbejdet med og arbejder med pt.
Det har været et år med mange opgaver, mange henvendelser fra medlemmer om
forslag, idéer og spørgsmål, mange udfordringer og kort sagt, nok at se til.
Vi arbejder fortsat på gøre tingene så godt som muligt, og hvis nogle af jer synes, det
af og til går for langsomt, må I have forståelse for, vi udfører dette hverv i vores fritid
både her på Lundø og hvor vi bor hver især.
Udover det løbende arbejde med foreningen i det daglige, afholder vi en række
bestyrelsesmøder gennem året, hvor vi drøfter og debatterer de ting, der skal løses
nu og her, men i høj grad også drøfter fremtiden i foreningen og forskellige
principielle ting i relation til foreningens medlemmer…
Lad os se på året der er gået…
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Medlemssystemet er på plads…
Jeg omtalte sidste år, vi var ved at være færdige dengang med at køre oplysninger fra
medlemmer ind i det dengang nye medlemssystem, og dette arbejde blev helt færdigt
lige efter sommeren sidste år, så det nu kun handler om ajourføringer og rettelser ved
nye medlemmer/ejerskifter, adresseændringer osv. – husk venligst derfor at oplyse
sådanne ting ved at rette henvendelse til mig på den mail, der er anført på
hjemmesiden.
Det handler om at lette arbejdet for både den nuværende og kommende
bestyrelser…
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Vi mangler stadig foto af brøndplaceringer…
Vi har tidligere opfordret alle medlemmer til at indsende foto af brøndplaceringer,
men vi mangler stadig nogle, selvom der er kommet en del il løbet af året.
Det er vigtigt for os, at vi ved så meget om placering af brøndene som overhovedet
muligt, da bestyrelsen hvert eneste år er udsat for, at vi må bruge rigtig meget tid på
at lede efter disse placeringer i forbindelse med eksempelvis manglende aflæsninger,
hvor vi så må ud på cyklen og læse målerne af, men i høj grad også i forbindelse med
ledningsbrud, hvor vi skal have lukket for vandtilførslen for at mindske skaderne.
Og skaderne sker ikke langtfra altid pga almindeligt ledningsbrud i rørføring eller
brønde men særdeles ofte ved at grundejerere har glemt at få lukket for vandet i tide,
så eksempelvis en udendørs vandhane pludselig sprænger og bliver lavet om til
springvand.
Vi vil derfor stadig opfordre til, at I alle får taget et foto af brøndens placering – ikke
kun brønden – men et foto, så vi kan se hvor den er placeret i forhold til hus,
indkørsel eller lignende…
Der er dog sket meget siden sidste år – vi mangler nu kun foto fra 75 grundejere.
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Tak for indsatsen…
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Driften...
Den løbende drift af Vandværket fungerer fint – ikke pt behov for store investeringer
da tingene bliver vedligeholdt på bedste vis. Bestyrelsen følger løbende udviklingen i
Vandværkssektoren, hvor der også sker fusioner og oprettes forskellige
samarbejdsrelationer.
I vinter har der været møde om Vandfond i Skive Kommune – ikke noget endeligt på
plads om dette pt, da Skive Vand sagde nej til at deltage. Vandfonden er tænkt som
en sammenslutning af alle kommunens Vandværker, som i fælleskab skal sørge for
beskyttelse af grundvandet – eksempelvis ved beplantning m.v. Tanken er, at de
enkelte vandværker så indbetaler et beløb hvert år til Vandfonden i forhold til, det
vand, det enkelte Vandværk pumper op hvert år.
Vi får løbende gennemført alle nødvendige analyser af vores vand – analyser, som
efterfølgende bliver lagt på vores hjemmeside til jeres orientering. Nogle Vandværker
vil ikke bruge udgifter til dette – i bestyrelsen mener vi, det må være en naturlig del af
vores arbejde at vi gør mest muligt for at checke vandets kvalitet hele tiden– så vi
betragter det ikke som en udgift, men som en service en nødvendig opgave for
Vandværkets forbrugere.
Rent vand er ikke en naturlig ting alle steder – så derfor skal vi passe på det og
holde øje med, alt er som det skal være...
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Tak til Verner Kudahl…
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige en stor tak til Verner Kudahl for et godt og
velfungerende samarbejde om Vandværket og Vandværkets drift. Alle i bestyrelsen
har til dagligt fuldtidsarbejde og derfor er det en stor hjælp, at du Verner, ofte træder
til, når der har brug for assistance – også når denne assistance ligger udover det, vi
har aftalt. Du deltager også flittigt i vores arbejdsdag og styrer i den forbindelse det
arbejde, der denne dag udføres ved Vandværket uanset om det er maling,
træfældning, vejrenovering eller hvad det drejer sig om.
Så stor tak til dig, Verner, for samarbejdet, som jeg og den øvrige bestyrelse håber
vil fortsætte i det kommende år…

6

Lige pludselig kom der mange henvendelser…
I efteråret sidste år gennemførte Naturstyrelsen en række arbejder på Jelse Odde – til
stor frustration for mange der mente, at hele området blev ødelagt.
Jeg tog efter en lang række henvendelser der kom meget hurtigt i løbet af en dag
kontakt til Naturstyrelsen for at få en forklaring på hvad der skete, idet vi intet havde
hørt i bestyrelsen om dette arbejde.
Vi blev enige om at mødes til en drøftelse – en drøftelse der kom til at bestå af en
vandring på Jelse Odde med repræsentanter fra Lundø Ndr. Vandværk &
Grundejerforening, Lundø Ø-Råd, Skive Kommune og Naturstyrelsen og vi blev enige
om forskellige ændringer til Naturstyrelsens oprindelige planer vedrørende
indhegning af området til græsning af kreaturer – ændringer der gør det muligt at gå
ugenert omkring det meste af Jelse Odde.
Dialog er vigtig – og derfor er det aftalt, at Naturstyrelsen fremover orienterer
bestyrelsen og Lundø Ø-Råd om større tiltag…
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Det er altså ikke kønt...
Der er stadig store problemer med affald der ikke hører hjemme på containerpladsen
– affald, som skulle have været på genbrugspladsen i stedet for.
Hjælp os med at undgå dette – og sig det til dem, der gør det, hvis I observerer det,
så længe pladsen ligger dér...
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Ny dagrenovationsplads...
Forsøges flyttet til den anden ende af Lundø – ved indkørsel til sommerhusområdet –
og før ”Velkomstpladsen”
En besværlig og meget langsom proces – Nomi4s er meget vanskelige at finde ud af,
må jeg sige.
Der har været forsøgt opsætning af molokker langs Jelsevej – er droppet igen. Fortsat
tømning som nu – men veje skal I altså være opmærksomme på. Jeg har de sidste
måneder fået mange henvendelser fra grundejere om de lastbiler der kommer fra
Nomi4s og de chauffører der kører dem.
Vi tager et møde med Nomi4s om det og forsøger at få rettet op på dialog igen, igen –
lovet information om tiltag, men det virker ikke altid, så nogle gange kommer der
noget ud vi ikke ved noget om...
Den største hjælp I kan give bestyrelsen er at sørge for jeres veje er efter de krav,
der er sat med hensyn til bredde og højde…
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Det bliver godt...
Der arbejdes nu videre med endelige godkendelser fra Politi m.v.
Denne sag har vi arbejdet med i flere år, da det tidligere blev aftalt, at vi skulle
forsøge dette, men først nu er det lykkedes at få det igennem (bl.a med start på
Informationsmøde i november måned).
Vi arbejder således på, at såvel skiltning omkring hastigheder og fartdæmpende
foranstaltninger bliver iværksat så snart det er muligt – for så vidt angør
hastighedsgrænser gerne 40 km hele vejen fra Lundø By.
Vi har nemlig tid nok, når vi er på Lundø...
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En sag, der trækker ud...
Bestyrelsen presser meget på – i samarbejde med Lundø Ø-Råd – for at få Skive
Kommune til at gennemføre vejudvidelsen på Lundøvej.
Kommunikationen kan kun betegnes som mangelfuld fra Skive Kommunes side, men
vi følger løbende op på det.
Ja, der er nogle gange noget der kommer i vejen...
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Arbejdsdag lørdag den 13. april…
I lighed med tidligere år afholdt vi arbejdsdag her i foråret – helt præcist den 13. april
2019 og i år med ny rekorddeltagelse på ikke mindre end 56 deltagere...
TUSIND TAK for en fantastisk indsat til ALLE der var med – vi håber på lignende og
gerne endnu større fremmøde næste år, hvor vi igen nok skal sørge for, at have
opgaver til alle.
Billedet viser ét af utallige resultater fra denne dag, hvor nogle af deltagerne samlede
affald fra stranden på vestsiden af Lundø.
Der blev også udført mange andre opgaver...
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Det bliver til en del...
Det viste er ikke afhentet endnu – i den forløbne uge op til Generalforsamlingen, har
jeg rykket Skive Kommune for afhentning igen, idet det var en aftale, at dette blev
afhentet af Skive Kommune efter arbejdsdagen...
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Sjældent set så flot...
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Nye branddaskere blev gjort klar…
Ja, det var nødvendigt, idet nogle af vores branddaskere desværre bliver stjålet
indimellem.
I bestyrelsen er vi faktisk ret fortørnede over dette, idet det jo er et tiltag der skal
være med til at øge sikkerheden og give mulighed for at gøre en indsats i tilfælde af
brand i området...
Arbejdsdagen er alsidig…
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Løbende opdatering af nummerskilte…
I bestyrelsen betyder det meget for os, at nummereringen til sommerhusene er 100
% korrekt.
Det er både af hensyn til redningskøretøjer og af hensyn til eventuelle lejere af
sommerhuse, så det er nemt at finde frem.
På arbejdsdagen blev der igen opsat nye skilte, vasket skilte af m.v.
Vi vil nemlig godt skilte med, det er nemt at finde frem på Lundø...
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Om eftermiddagen den 13. april efter Arbejdsdagen blev der afholdt Dialog- og
Informationsmøde – program:
Knud Dahl – Lundø Ø Råd fortalte om Ø Rådets oprettelse, idé og tanker for
fremtiden.
Leif Ervolder – orientering om forslag til vedtægtsændringer.
Leif Ervolder – orientering om Jelse Odde, Lundøvej, Jelsevej – hastighedsdæmpningog skiltning, affaldsø m.v.
Der deltog ca. 55 medlemmer i dette møde – tak for et flot fremmøde…
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En medlemsidé og succes der fortsætter – containere i påsken og efterårsferien...
For nogle år siden fik vi tilsendt en idé fra et medlem, hvilket vi altid er taknemlige for
– nemlig affaldscontainere.
Og det er en succes, der sætter rekord næsten hver gang – 16 containere blev tømt i
påsken 2019 !!!
Tak til alle jer, der gør brug af disse…

30

Det er dog bare ikke altid helt nemt at håndtere…
Se foto:
Når vi sætter containerne på Jelse Odde, der det ikke tanken at man bare lukker op,
så tingene vælter ud – det giver ekstra arbejde for bestyrelsen og vognmanden – og
det koster ekstra udgifter til kørsel/transporten m/flere timer for vognmanden.
En anden ting:
Vi er blevet noget kontante i bestyrelsen overfor enkelte grundejere. I forbindelse
med aflevering af affald, har vi været udsat for grundejere der brokker sig over, de er
fyldte, og som er kommet forbi mens der har været containerskifte. Det er ikke
rimeligt og det kan vi ikke acceptere. Vi bruger fritiden til dette arbejde og gør hvad vi
kan – svaret til de pågældende har ganske enkelt været, at de bare kan køre på
genbrugspladsen i Skive, da de selvfølgelig ikke skal køre forgæves til Jelse Odde –
sagt med en vis sarkasme...
Der må nogle gange være en grænse...
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Kloakprojekt…
Mange spørger – men vi kan ikke give noget svar.
For et par år siden var meldingen af opstart af projektering ville ske i 2018 og
etablering inden 2021. Min fornemmelse er, I roligt kan lægge 5-10 år til dette årstal...
Vi skal nok give besked, når vi ved mere om dette.
I kan efter vores mening roligt planlægge septiktankanlæg mv hvis I skal bygge – at
vente på kloakering vil være en langstrakt proces...
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Tak til revisionen…
Jeg vil gerne på bestyrelsens – og foreningens – vegne sige tak til vores
revisionsfirma, Dansk Revision i Skive, for et rigtig godt, positivt og tæt samarbejde og
rigtig god sparring om mange forskellige ting.
Vi håber og tror på det gode samarbejde vil fortsætte fremover (hvis I vælger dem
igen under punkt 8 på dagsordenen)…
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Tak for samarbejdet – først til vore ledsagere...
Tak til vore ledsagere for hyggelige møder hos hinanden – og for opbakning til at vi
bruger tid i foreningen...
Tak til de øvrige i bestyrelsen…
En STOR TAK til mine fire bestyrelseskolleger for et helt igennem fantastisk
samarbejde i bestyrelsen, en dejlig og positiv tone og en god fordeling af de opgaver,
der skal løses.
I har også i år simpelthen været helt fantastiske at arbejde sammen med…
TAK til jer alle fire.
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Det var beretningen for denne gang…
Jeg og den øvrige bestyrelse vil gerne ønske jer alle en rigtig god Lundø-Sommer med
masser af gode oplevelser…
Tak fordi I lyttede…
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