
Talepapir: Beretning bestyrelsen 2021 G/F Lille Strandgård Femø

”Det talte ord gælder”

Beretningen i år kommer til at bestå af mit indlæg, et indlæg fra Ole om fremtidigt
affaldssortering samt et indlæg fra Jørgen om shelterne i udstykningen.

Vi har haft et år, som igen har været præget af Corona i et vist omfang. Men bestyrelsen har
ikke ligget på den lade side af den grund.

Badebroen
Efter at vi sidste år havde en badebro der delvist var drevet til Askø, fik vi sat broen op med
en dags forsinkelse pga. højvande pinselørdag. Bropladerne er blevet ekstra sikret, så det
forhåbentligt gentager sig. (Herefter status på dagens bro nedtagning).

Natur
Vi ligger på et fantastisk hjørne af Femø. I sommer havde vi besøg af en konsulent fra
Lolland Kommune, om hvordan vi kan pleje naturen, således at vi kan få mere af dens
naturlige skønhed frem.
Hun foreslog, som det første, at man kan styrke strandengen, ved at lave et høslæt, hvor
man en til to gange årligt, med le (eller buskrydder med klinge) fjerner nogle af de høje
græsser, gedehams og andre planter, der er kommet pga. højt næringsindhold, således at
strandengen udpines. Det vil give plads til mere naturlig strandengsvegetation med flere
blomster. Vi behøves ikke at slå hele strandengen, men kan vælge områder ud som forsøg.

For det andet, at vi får ryddet op i hullet, der er groet til henne ved haveaffaldspladsen. Erik
Andersen, har fortalt hvordan der tidligere har boet digesvaler i skrænterne i hullet. Det
kunne være fint at de kom igen.

Som det tredje, kan en åbning af mere af engen mellem Engmosevej og resten af
sommerhusområdet, giver plads til mere lav engvegetation. Et forslag, man kan arbejde
videre med, er at få eller låne et par kreaturer, som kan afgræsse engområdet, de vil også
kunne holde væksten af træer, buske og brombær tilbage således, at der kommer mere lys til
de blomster og planter, der har et naturligt potentiale for kan gro på engjorden.
Lolland Kommune kan være behjælpelig med råd, vejledning og evt. indhegning.
Bestyrelsen foreslår, at vi arbejder videre med ideerne. Jeg ved at der er flere der er
interesseret i at arbejde med naturpleje, og tænker at de interesserede, kan nedsætte en
arbejdsgruppe, hvis der er stemning for det, år vi skal behandle indkomne forslag.

Shelter ved Jørgen

Overdragelse af dige projektet
Igennem et par år har Stig (V.S. Hansen, tidligere formand) set på mulighederne for at
beskytte de lave grunde mod oversvømmelser fra havet, efter opfordring fra Lolland
Kommune. I juli fremlagde Stig sit notat ved et hybridmøde (fysisk og virtuelt) for en gruppe
af os, der bor i de lave egne i området. Efter fremlæggelsen var der en god debat om fordele
og ulemper ved et evt. dige.



Det resulterede i at der blev nedsat en gruppe, som består af Ove Roug, David Watson,
Peter Sten Bjerregaard, Tim Kristensen, Mie Lemmike og Henning Hellwing.
Gruppen har fået overdraget det videre arbejde med et evt. digeprojekt, og
grundejerforeningen er kun interessant som grundejer af fællesområdet.
Gruppen har anmodet om at at indgå i et kommunalt fællesprojekt med Lolland Kommune,
og havde i går fredag et møde med Preben Hansen fra Lolland Kommune, hvor en konkret
køreplan blev aftalt. Det betyder, at Lolland Kommune laver et skitseprojekt, som kommer i
intern høring, og derefter i høring blandt dem der bor i området, der kan beskyttes af diget.
Derefter bliver der i givet fald udarbejdet et egentligt projekt som også kommer i høring.

Vandværket
Vi efter flere års sagsbehandlingsarbejde fået fornyet vores vandindvindingstilladelse, så
tilladelsen nu er gældende for ikke mindre end 50 år.
Vandværket kører stille og roligt. Vi havde desværre et brud på Mosevej, som gav nogle
gener for vejens beboere i januar måned, indtil det var muligt at få repareret bruddet.
Tak for jeres forståelse i situationen.
I det forgangne år har vi fået den sidste parcel på Kalvemosevej med i vandværket.

Renovation
1. januar 2021 trådte nye lovgivning, som betyder det er forbudt at brænde haveaffald af. Det
volder problemer for at vi kan komme af med vores haveaffald, som I kan se er vores bunke
ved at vokse ud over alle bredder. Vi og beboerforeningen er i fuld gang med at finde
løsninger på udfordringen.

Mere om fremtidig renovation ved Ole

Skt. Hans
Traditionen er, at vi fra Lille Strandgaard arrangerer Skt. Hans hvert andet år og
beboerforeningen arrangerer de modsatte år. I år stod vi for Skt. Hans arrangementet.
Peter Stacke holdt en fantastisk god tale. Da det var Lille Strandgaard der stod for
arrangementet, havde vi besluttet at prøve en ny lokation nemlig nede ved boldbanen. Her er
der både borde og bænke til fællesspisning samt adgang til toiletter efterfølgende.
Det at ændre på traditioner på Femø går ikke upåagtet hen, og vi har fået nogle kommentare
tilbage, som vi forholder os til, når det igen bliver vores tur til at arrangere Skt. Hans i 2023.


