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Mandag den 19. september 2016 afholdtes der besigtigelse fra kl. 12:00 og bestyrelsesmøde 
fra kl. 16:00 i Otterup Hallen, med fælles afgang fra Otterup hallens parkeringsplads kl. 12:00. 

Mødte: Bent Dyssemark, Povl Guldbrandt Jensen, Paul Hansen, Frede Kruse, Kjeld Styrbak, Sø-
ren Holm, Mikkel Boelck, for pumpelag Erland Redtz Jensen, Søren Sløvborg og fra Kystdirek-
toratet John Jensen. 

Afbud: Bjarne P. Nielsen (syg) 

Velkomst ved formanden 

Dagsorden for besigtigelse og bestyrelsesmødet: 

1. Besigtigelsen 

1.1 Fjorddiget 

Landinspektør har opmålt dige koten. Hessum-Have har afgivet overslag på genopretning. Jord 
hertil ligger opmagasineret inde på Hofmansgave. Søndersø Entreprenørforretning vil gerne 
have lov at give et overslag på udførelsen. Ifølge vedtægten må det erkendes, at det er lagets 
opgave, at udbedre diget. 

Der er ikke i budget 2017 budgetteret særskilt til Fjorddiget. 

Diget renoveres til digekrone i kote 2,25 

BESLUTNING 

Før igangsætning indhentes der alternativt tilbud fra anden entreprenør. 

1.2 Erikshåb  

Strækningen besigtiges efter aftale om overvågning.  

Paul Hansen oplyser at flere dæksten er faldet ned og mangler derfor i skråningssikringen. 

Fliserne for enden af Erikshåb og Chr. Christensens Vej bør lægges om. 

BESLUTNING 

Det blev vurderet at skråningssikringen var rimelig intakt, og holdes derfor fortsat under ob-
servation. 

Fliserne for enden af Erikshåb omlægges. 

1.3 Østre Strandvej 286 

Der har været diverse skrivelser i forårets løb, da det bl.a. er anmeldt udgravning i dige mm. 
Kommunen har ført tilsyn og har efterfølgende konstateret med ejer, håndværkere og arki-
tekt, at der kun er renoveret på bestående anlæg. 

BESLUTNING 

Taget til efterretning 
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1.4 Østre Strandvej 184 

Anmeldelse om, at der graves i diget i en afstand af 1,5 meter til digekronen. 

BESLUTNING 

Byggesag ikke afsluttet – holdes under observation. 

1.5 Østre Strandvej 160 

Løsrevet drænrør? Hvad blev der af det? Var det fra Mellemste pumpelag? 

BESLUTNING 

Ja, forsvandt - Taget til efterretning 

1.6 Østre Strandvej 156  

Terrasse lagt mindre end 30 cm over niveau derfor ikke byggesag. Terrassen er lagt med læg-
ter ud i diget.  

Der var anlagt en træterrasse oven på den gamle fliseterrasse, lægterne mod digekronen var 
ført ind i diget, hvilket ikke er tilladt. 

BESLUTNING 

Grundejer tilskrives om forholdet med anmodning om, at føre terrassen tilbage til den oprin-
delige cementterrasse. Beslutningen er begrundet i de udsendte retningslinjer til sommerhus-
ejere i første række (orienteringsskrivelse af 15. marts 2012). 

1.7 Østre Strandvej 20 ca. 

Frede Kruse oplyser, at høfden ud for nr. 20 er stærkt eroderet og jern stikker ud fra høfden til 
fare for folk der færdes der. 

Frede Kruse oplyser også, at indhak i diget er et kæmpeproblem hele vejen??? 

BESLUTNING 

Beton glaciset holdes under observation. I forbindelse med etableringen af skråsikringen af 
mellemstrækningens digelag, blev strækningen fra fløjdige ved Løkkevænget til Østre Strand-
vej nr. 20 fritaget for skråningssikring, mod at de fremover selv vedligeholder beton glaciset 
for at undgå skråsikringen. 

1.8 Vestre Strandvej 37 

Soldater under gangbro fjernet og i stedet nedsat pæle i dige skråning. 

BESLUTNING 

De nedsatte pæle var udført i 4x4 lægter, og var nedsat i overensstemmelse med tidligere be-
sluttede retningslinjer. 

1.9 Kystvejen 17 

Hybenbuske ønskes fjernet. 
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BESLUTNING 

Anmodning kan ikke imødekommes, da vi kun har ansvar for digerne og stranden. Det må 
være en grundejerforenings opgave. 

Ansøger Verner Nielsen tilskrives om bestyrelsens beslutning.  

 

1.10 Kildevænget 

Grundejerforeningen mm mener at høfderne er spredt og forsvundet. 

Der forevistes udskrifter fra Grundkort Fyn for årene 2013, 2014 og 2015. 

Lokale bestyrelsesmedlemmer udtalte, at stranden ofte ændrede sig, og det er bestyrelsens 
opfattelse, at det er sandet der ændrer hvor meget af høfderne der er synbare. 

BESLUTNING 

Bestyrelsen finder ikke anledning til at foretage sig noget her, hvilket tilskrives Grundejerfor-
eningen. 

1.11 Jørgensøvej – overkørsel 

Dårlige oversigtforhold, når man kører over diget mod Forstranden. Forholdet skyldes vold-
som hybenvækst. Skal vi anmode Hessum-Have om at fælde hybenbuske på indvendig side, 
hvor der ikke ligger sommerhuse og hvor der ligger sommerhuse, fjernes hyben ca. 1 meter 
ned fra digekrone. 

BESLUTNING 

Sekretæren tager en drøftelse med Hessum-Have om at fjerne hyben på dige skråningerne, 
såvel indvendigt som udvendigt. 

1.12 Jørgensø – Soldalen  
Kjeld Styrbak oplyser at flisebelægningen på ovennævnte strækning er dårlig, opfordrer til 
at vi sætter hastigheden op på flisebelægning til årligt t kr. 200. 

På strækningen er der blevet lagt fliser, fliserne skrider ud og der gror græs op i midten, som 
er med til at trykke fliserne ud. Det blev foreslået, om støbte fliser ville holde bedre, eller pro-
blemet skyldes de stejle dige skråninger. 

BESLUTNING 

Formanden bekræftede på bestyrelsesmødet at fliserne ved Soldalen, der er i særdeles ringe 
stand, bliver omlagt nu, anset løsningsmodellen (Fliser eller støbning).  
Sekretæren tager en drøftelse med Hessum-Have om fordele og ulemper ved det ene eller 
den anden løsning. 

1.13 Strøget 23 – 29 
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Ønsker forbedret stenlægning.  

Der var masser af sand på stranden. Bølgebryderne var i pæn stand. Skråningssikringen var 
ligeledes i pæn stand. Der var bevoksning øverst mod skråningssikringen, hvilket tyder på god 
beskyttelse. 

BESLUTNING 

Det blev vurderet, at der ikke var grundlag for at foretage sig noget her, hvilket meddeles an-
søgerne. 

1.14 Fuglsangsvej 1 

Ønsker stenlægning i vandkanten for at beskytte mur. 

BESLUTNING 

Udsættes, men følges op. 

1.15 Vestligt skel af Fuglsang 

Mikkel Boelck og Søren Holm - Flisebelægning dårlig (2)1 

Flisebelægningen mellem Nordstranden og Fuglsang ud for nr. 31, er der en strækning på ca. 5 
meter der trænger til omlægning, samt 2 fliser ud for Nordstrandsvej 31. 

BESLUTNING 

Stykket lægges om. 

1.16 Parallel værker ud for Nordstrandsvej 

Synker sammen, beton med jern blotlægges??? (2-3) 

Der ligger et gammelt stykke betonhøfde med jern.  

BESLUTNING 

Der lægges sten på ved forårskørslen. 

1.17 Pilevej 33 

Ejer ønsker ikke trappe opsat. Foreslår at skråningssikringen ud for stien fjernes. 
Ann-Mette Munch ønsker trappe, er tilskrevet om forslag. Den først opsatte trappe var brugt 
andet sted. 

BESLUTNING 

                                                           

1 (1) Kritisk skade på dige, straks udbedring (2) Skade der trænger til udbedring (3) Skade der holdes un-
der observation 
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Der vil ikke blive investeret før lovliggørelsessagen er afgjort. Efterfølgende tilbød Mikkel Bo-
elck, at man eventuelt forsøgsvis kunne låne en ståltrappe, som Nordstranden havde fået i 
overskud, efter at der var kommet sand på deres forstrand. 

Efterfølgende er det aftalt med formændene for Pilevej (Henning Sørensen) og Platanvej 
(Svend Erik Poulsen), at de evt. sammen med Mikkel Boelck prøver at finde en løsning. 

1.18 Brombærvej 

Mikkel Boelck og Søren Holm – Ikke meget forstrand. (3) 

Ved besigtigelse var der meget sand. Sekretæren oplyste, at Kystdirektoratet havde anmodet 
om plan for strandfodring i forbindelse med lovliggørelsen af skråningssikringen på Pilevej. I 
den forbindelse, foreslås, at strandfodringen i 2017 påbegyndes efter bølgebryderne ud for 
Nygårdsvej og mod øst til og med Pilevej. 

BESLUTNING 

Afventer strandfodring 

1.19 Slåenvej 73 – beskadigelse 
Mikkel Boelck og Søren Holm – Beskadigelse af skråningssikring ved arbejder. (3) 

I forbindelse med nybygning var der kørt ud over fodstenene. 

BESLUTNING 

Holdes under observation. 

1.20 Enebærvej 5 

Stenlægning for lav, på det østlige hjørne. Stenlægning foran huset fandt man irrelevant, da 
der var trappe passage, der lå lavere end stenlægningen på begge sider.  

BESLUTNING 
Stenlægning ved det østlige hjørne, vil blive medtaget ved forårs gennemkørslen, meddeles 
ansøger. 

1.21 Enebærvej 31 

Stenlægning for lav. Stenlægning foran huset fandt man irrelevant, da der var trappe passage, 
der lå lavere end stenlægningen på begge sider. 

BESLUTNING 
Ansøger meddeles afslag. 

1.22 Veststranden 11 – 51 

Mikkel Boelck og Søren Holm – Meget vækst – inkl. hybenroser. (3) Bevoksningen på forstran-
den ønskede man ikke at gøre noget ved, da det ikke medfører skader på digerne, hvor be-
voksning til gengæld ikke ønskes. 

BESLUTNING 
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Taget til efterretning 
 

1.23 Veststranden 75 

Mikkel Boelck og Søren Holm – Fliser bag nr. 75 på en strækning af 10 meter er dårlig (2-3) 

BESLUTNING 

Den pågældende strækning lægges om. 
 

1.24 Haveskoven 

Mikkel Boelck og Søren Holm - Skråningssikring (stenlægning) er intakt, men der er ingen for-
strand. (3) Overvejelser omkring fremtidig vedligeholdelse / sikring 

BESLUTNING 

Holdes under observation. 
 

1.25 Bøgelund (mellem Egebjerggaard og Flyvesandet)  

Mikkel Boelck og Søren Holm – manglende vedligeholdelse (eksempel)  

En del af strækningen fra høfde 1 til høfde 27 er beskrevet med parallelværk på en samlet 
længde på ca. 1980 m. Arealet ligger fortrinsvis over kote 1. 

Det som nok er benævnt ”Bøgelund” ligger primært vest for vores interesseområde. 

BESLUTNING 

Taget til efterretning. 

2. Bestyrelsesmødet 

2.1 Behandling af punkter under besigtigelsen 

Se foranstående 

2.2 Østre Strandvej 242 

Generel holdning til tagudhæng ind over 2 meter afstanden fra bygning til dige fod. 
Vi har tidligere sagt ok for selvbærende terrasser, men ikke taget stilling til fremrykning af tag-
udhæng. 

BESLUTNING 

Godkendt 

2.3 Pilevej – Skråningssikring  

Orientering fra John Jensen om status på lovliggørelsen. 
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John Jensen beklagede den lange sagsbehandlingstid, men havde desværre ikke noget nyt at 
berette. 

BESLUTNING 

Taget til efterretning. 
 

2.4 Strandfodring 2017 
Det foreslås, at strækningerne Enebærvej – Pilevej og Soldalen – Kristiansminde fodres. 

Ved besigtigelsen var der utroligt meget sand. 

BESLUTNING 

Udvikling ses an. 

2.5 Flisebelægning 

Evt. igangsættelse af arbejderne i efteråret. 

BESLUTNING 

Se under sagerne foranstående, det blev besluttet at hæve budgettet til kr. 200.000 årligt. 

2.6 Bevoksninger 

Der er meget bevoksning på digerne. Rydning af alt fra digekrone / vej og udad fjernes? 

BESLUTNING 

Der var enighed om, at fjerne al bevoksning på dige skråningerne, men det blev nævnt, at der 
var nogen, der havde nogle specielle roser, som de ikke ønskede fjernet og som ikke var hy-
benroser. Tager en drøftelse med entreprenør. 

BESLUTNING 

Advisering kunne ske ved, at der ved annoncering om både på forstranden, henvises til vores 
hjemmeside om vores beslutninger. 

2.7 Overflade vand 

Oversigt over afvandingsudløb langs vore kyststrækning, er under udarbejdelse. Vandcenter 
Syd og Nordfyns Kommune har haft rettet kontakt for at få registreret de respektive udløb, 
om de er med eller uden udpumpning osv. 
 
Ved den megen nedbør i starten af juli var det igen galt med, at der stod vand op i folks 
kældre, toiletter mm. 
 
Når årsagen forklares med, at det der forårsager det opstemte vand, skyldes folks drænafled-
ning til kystkloakken, hvilket bevirker, at der går så meget vand i kloakken, at denne ikke kan 
tage fra, går det op for de fleste, at det er et selvforskyldt problem. 
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Jeg er pt. ved at udarbejde et notat om problemet til vores hjemmeside. 

BESLUTNING 

Taget til efterretning. 

2.8 Område 5 og Område 6 

Kristian Buhl Hansen, Snerlevænget 23, har fremsendt kort over ovenstående områder, med 
henblik på, at få etableret fælles udledning af overflade vand ved Kongshøjgårdsvej via samle-
brønd.  

BESLUTNING 

Taget til efterretning 

2.9 Hotelvej – Kristiansminde 

Erik Bech Jensen, Sitkavænget 6, har gjort opmærksom på, at der gror japanergræs på udven-
dig side af dige og der er meget ukrudt mellem fliserne. 

Der var ingen i bestyrelsen, der havde viden om japaner græs. Bestyrelsen er opmærksom på 
vækst mellem fliserne, og tager en drøftelse med entreprenøren om der er bedre løsninger. 

Med hensyn til slåning af dige siderne, er der i efteråret kun slået et skår. 

BESLUTNING 

Vi tager det med i vores løbende sager. 

2.10 Kystsikringsfond 

Kjeld Kramsbjerg Hansen har henvendt sig på vegne af Landdistrikternes Udviklingsfond, som 
er interesseret i at lave en Kystsikringsfond, hvor alle sommerhuse i Danmark skal bidrage 
med kr. 2,00 pr. bebygget areal. 

Kystsikringslaget er ikke interesseret i at deltage, da vi er af den opfattelse, at det er det 
samme som vi allerede har i dag. 

BESLUTNING 

Afslag meddeles spørger Kjeld Kramsbjerg Hansen. 

3. Eventuelt 

3.1 Ekskursions tur 

Ekskursions tur i dagene tirsdag den 23. maj og onsdag den 24. maj 2017 til Sønderjylland med 
overnatning på Rudbøl Grænsekro. 

3.2 Bestyrelsesmøde februar - marts 2017 – generalforsamling 2017 

Skal helst afholdes inden den 10. marts 2017, hvorefter der var nogen der ikke kunne deltage, 
jeg foreslår derfor onsdag den 1. marts 2017. 
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Generalforsamling mandag den 24. april 2017 

Referat: 

  
Mogens Stougaard 

Bestyrelsen: 

      

Bent Dyssemark  Povl Guldbrandt Jensen  Paul Hansen 

Formand  Næstformand 

      

Frede Kruse  Keld Styrbak  Søren Holm  

 

     

Mikkel Boelck  Bjarne P. Nielsen (afbud) 


