
 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Der er ikke mange mennesker i Danmark, der har indflydelse på et havnært områdes an-

vendelse og udseende. Men det vil I som medlemmer af vores grundejerforening få nu. 
 

Med henvisning til artiklen, ”Fællesområdet under udvikling” i Din Avis, er tidspunktet kommet, 

hvor vi bør overveje, om der skal laves nogle ændringer i vores fællesområde ved havet. Som 

led i den demokratiske proces ønsker bestyrelsen et bredt sammensat udvalg af medlemmer, 

som skal debattere og organisere fællesområdets fremtid. Det skal ske på grundlag af de øn-

sker, som foreningens medlemmer har fremsat gennem en spørgeskemaundersøgelse og på 

grundlag af generalforsamlingens vedtagelser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at understege, at NATURudvalgets opgave ikke er at udføre det fysiske arbejde. 

NATURudvalget skal sørge for  

1) at de vedtagne arbejder sættes i værk (det kan f.eks. være fjernelse af siv og brombær-

krat, og det kan være tilkørsel af store sten på stranden for at beskytte klinterne).  

2) at lave en overordnet plan (helst som en plantegning og en sproglig beskrivelse), som vi-

ser målet for det samlede projekt.  

3) at udvælge egnede planter og steder i overensstemmelse med generalforsamlingens ved-

tagelser.  

4) i samarbejde med Morten Alexandersen at opstille budgetter for de enkelte arbejdsopga-

ver, så generalforsamlingen i 2014 har noget at forholde sig til.  

5) at foreslå metoder, som billiggør projektets virkeliggørelse; det kunne f.eks. være at ned-

sætte en interessegruppe, som skal fremstille planter for at holde omkostningerne nede. 

 

NATURudvalget vil være en central medspiller i fællesområdets udvikling. Og da dets 

medlemmer vil få mange spændende opgaver, opfordrer bestyrelsen alle, som har lyst, til at 

melde sig som deltager i NATURudvalgets arbejde. Udfyld blot den nederste rubrik i spørge-

skemaet og returner det til f.wisler@stofanet.dk. 
 

På bestyrelsens vegne 

Bruno Møller og Freddy Wisler 

 

 

Har du lyst til at arbejde med fællesarealet, har du nu mulighed for det, 

idet vi hermed opretter et NATURudvalg. 
 

Du skal ikke selv udføre det fysiske arbejde –  

det er dine meninger og ønsker, vi efterlyser. 
 

Bestyrelsen som sådan deltager ikke selv i udvalgsarbejdet. 
 

Foreningens webmaster og hjemmeside står til rådighed for NATURudvalget. 
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