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Bestyrelsens beretning for 2011.
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder (8.3 - 5.4 - 30.6 - 25.8 - 6.10) og et formøde (21.9) inden vi
skulle mødes med kommunen d. 22.9.
Infotavlen er stillet i bero, vi kan sikkert låne et sandwichskilt, når det er nødvendigt. Opstilling af betalte
legepladser er for dyrt i løbende udgifter og forsikring. Behovet for snerydning blev undersøgt og der er
senere startet et privat initiativ
Der er indkøbt og opstillet 2 bord/bænkesæt i forbindelse med petanquebanen. De er fastgjort med kæde.
Efter at et medlem af bestyrelsen blev opmærksom på en Facebook strandfest, som var planlagt til d.9.7
blev politi og borgmesteren kontaktet. Alle har sikkert en klar erindring om den mediedækning, som det
medførte, men forhåbentlig ikke for store gener for vores beboere i forbindelse med politiafspærringen.
Festen løb vist ud i sandet.
Til gengæld blev der afholdt Sommerfest d. 13.8 med god opbakning, og vi huskede at søge om tilladelse.
Det nye tiltag med kaffe og kagebord var en stor succes. Næste dag blev vores pavillioner brugt til Dalby
Kirkes strandgudstjeneste på Rebæk Strand, da det blev regnvejr. Vi har lavet en gensidig aftale, idet vi
låner kirkens lokaler til vores arrangementer, så låner de pavillioner eller bare bænkene, hvis vejret arter
sig til strandgudstjenesten.
Kontaktet til borgmesteren tidligere på sommeren gjorde at bestyrelsen blev indkaldt til møde med
kommunen ang. vores ønsker for området.
Senere blev der afholdt møde med By- og Udviklingsforvaltningen d. 10.11 (Fjordstien-vand på
Stranden-Stier(vandløbssag-ejerforhold-stenmel-hæk)- ukrudt-træbeskæring-affald bagved
containere-bjørneklo-flagstang-snerydning-kontaktperson-trafiktælling)
Banko afholdt d. 27.10 i Dalby Præstegård, men dejlige sponsorgaver fra områdets erhvervsdrivende,
samt indkøbt kød & vin. En rigtig festlig aften, som var gjort mere børne- og familievenlig, ved at vi
startede lidt tidligere med spisning og sørgede for at aftenen sluttede senest kl. 21.30
På Kiilerstrasse er trappen blevet fjernet og erstattet med stabilt grus. Vi regner med en endelig afretning
og afslutning med stenmel. Slugten er blevet renoveret med småsten. Hæk og bevoksning på Postkassestien fjernes og der plantes nyt, som med tiden passer sig selv.
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