
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi må fra starten gøre os klart, at hvis vi ikke passer fællesarealet, vil den yderste del lidt efter lidt for-

svinde i havet, mens den resterende del vil gro til i siv og brombær og efterfølgende i forskellige træer, 

f.eks. tjørn, birk og fyr. Bevares, det er natur, men er det den natur, vi ønsker?  

Den anden yderlighed er at lave et smukt og godt passet parkanlæg, evt. med legepladser og boldbaner, 

som man ser i de store byer, og som man bryster sig af her. Men det er nu heller ikke sådan, at bestyrel-

sen forestiller sig, at fællesområdet skal blive med tiden.  
 

Fællesområdets fremtid vil nok ligge et sted mellem de to yderpoler; men bestyrelsen ønsker ikke at be-

stemme, hvor det skal ligge. Det skal medlemmerne, for det er medlemmerne, der ejer området. Derfor 

skal hvert enkelt medlem have mulighed for at give udtryk for sine ønsker til fællesområdets udseende i 

fremtiden, og hvordan han/hun ønsker at benytte det. Og derfor har vi lavet et spørgeskema, som vi be-

der jer om at udfylde og indsende. Vi behandler så de fremsendte data og bringer dem på hjemmesiden. 

Som foreningens højeste myndighed træffer generalforsamlingen så beslutningerne sidst i april i år. 
 

Fra ejendomsmæglerne hører vi altid, at prisen på en ejendom for en stor dels vedkommende bestem-

mes af omgivelserne. Nu har vi muligheden for at påvirke omgivelserne, så sommerhusene bliver nem-

mere at sælge, og alle vi, der bliver tilbage, få et bedre område at bo i. 
 

Men der er også begrænsninger på, hvad vi i det hele taget må foretage os i fællesområdet, fordi det 

ligger i en såkaldt strandbeskyttelseszone, som reguleres af Naturbeskyttelsesloven. Principielt må vi 

ikke foretage os noget som helst; men det er naturligvis ikke holdbart, og derfor bløder Naturstyrelsen da 

også op; men de kan ikke sige, hvor grænsen går – det afhænger af projektet som helhed. Men med den 

korrespondance, som bestyrelsen har haft med Naturstyrelsen om projektet, er der hidtil vist en høj grad 

af forståelse og imødekommenhed over for foreningens synspunkter. 
 

Hertil kommer også, at Samsø Kommune ønsker at etablere naturområder, hvor bl.a. truede dyrearter 

f.eks. klokkefrøen får bedre livsbetingelser. Men man angiver samtidigt, at det ikke må gå ud over land-

brugsarealerne. Der synes at være fuld overensstemmelse mellem vores og Kommunens interesser, og 

derfor tør vi også håbe på opbakning fra Kommunens side. 
 

Når du går i gang med at udfylde spørgeskemaet, skal du være opmærksom på, at økonomien ikke ind-

går noget sted overhovedet. Du skal udelukkende beskæftige dig med dine ønsker uden at tænke på 

økonomien. De penge, der bliver stillet til rådighed for projektet bestemmes alene af generalforsamlin-

gen, som er Foreningens højeste myndighed. Og generalforsamlingen kan ikke vurdere medlemmernes 

ønsker, hvis medlemmerne selv sætter økonomiske grænser. 
 

Alle medlemmer har modtaget/vil modtage spørgeskemaet. (Det kan ses ved at klikke HER). 
 

Vi håber, at så mange som mulig vil udfylde og indsende det tilsendte spørgeskemaet. 
 

God arbejdslyst! 
 

På bestyrelsens vegne 

Bruno Møller og Freddy Wisler         
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