Generalforsamling lørdag den 18. maj 2019 kl. 10.00 på Cafe Fru Dax.

Formandens beretning:

Velkommen alle sammen, ja formanden glimrer med sit fravær, da jeg vælger at deltage til mit barnebarns
konfirmation, men jeg håber og tror, at mødet som sædvanlig vil forløbe hyggeligt og i god ro og orden.
Sæsonen sidste år, var jo præget af et fantastisk vejr, så den nyrenoverede parkeringsplads, skulle bestå sin
prøve og den bestod med kryds og slange. Gæsterne på Lakolk, især børnene bruger flittigt de nye
faciliteter. Blot kunne jeg godt tænke mig, at kommunen vil reetablere legefaciliteterne, bl. a. her uden for
ved Fru Dax, -- det ser lidt slidt ud.
Det sidste tiltag kommunen har taget, er renovering af krydset og vejen til stranden. Det har taget lang tid
og er stadig ikke helt færdigt, vi må håbe det bliver inden sæsonen starter. Vi har fået et par henvendelser i
forbindelse med disse projekter, og jeg kan oplyse, at grundejerforeningen har ikke været med ind over
mht. til ideer til udformning og lignende. Jeg har haft spurgt teknisk forvaltning, hvorfor vi ikke er blevet
taget med på råd, og fik da at vide, -- at det vedrørte ikke grundejerforeningen --. Jeg vil ved lejlighed påtale
over for kommunen, at vi gerne vil med, om ikke andet, så på en lytter.
Kommunen inviterede i 2018 til et dialogmøde på Enjoy Resort. Vi var et par stykker fra bestyrelsen, som
deltog, i alt var vi vel godt 100, da alle der ønskede det, kunne deltage. Vi blev inddelt i grupper, som så
hver især drøftede emnet. Emnerne var turisme, bosættelse, infrastruktur, erhverv og forskønnelse. Det
overordnede emne var en fælles retning for Rømø 2025. Vi var i gruppen for turisme, og fik mange gode
snakke. Bagefter fremlagde hver gruppe, deres konklusion fra mødet, og et emne som gik igen, var et ønske
om flere stier, -- vandre, cykel, og ridestier --, det er jo noget der passer godt ind i vores ønske om en åbnet
Skinnevej.
I januar i år, var vi så til et møde igen, for at få resultatet fra konsulentfirmaet forelagt, som havde stået for
undersøgelsen vedr. udviklingsplanen – Rømø 2025 --. Det er en flot udviklingsplan, med mange gode ideer.
I forbindelse med evalueringsmødet, tilbød jeg på vegne af grundejerforeningen/bestyrelsen, at vi er villige
til at indgå i et samarbejde, til formål at få planen/ideerne ført ud i livet. Vi har endnu ikke hørt nærmere
fra kommunen.
Så til vores kære Skinnevej. -- Selv om det ser lidt sort ud mht. at få den åbnet, har vi ikke opgivet endnu.
Sidste sommer havde vi et møde med Danmarks Naturfredningsforenings mand i området. Et godt møde,
men fredningen er ikke sådan at komme af med, men DN kunne godt forstå vores ønske.
Gl. Skinnevej er åben fra 30.8. til 28.2.. Den 30.8. sidste år, havde vi så et møde og besigtigelse af vejen i det
fredede område sammen med en repræsentant fra Skov og Naturstyrelsen. Vi gik en dejlig tur gennem det
til tider fredede stykke af Skinnevejen. Det kan varmt anbefales, -- og såfremt det er lidt ufremkommeligt,
må vi ikke opfordre til at have en lille rosensaks med, til at sørge for at undgå, at rive sig på diverse små
grene.
Nå – men på denne tur traf vi Jens Betjent, som har lejet et stykke jord op til det fredede område. Vi fik en
rigtig god snak med ham. Vi har stadig fredningen at slås med, men vi arbejder stadig videre, -- stille og
roligt --.

Vores strand blev også sidste år flittigt brugt af andre end solbadere, dejligt, -- og igen sidste år var der kaos
ved motorløbets afvikling, rent trafikalt både på stranden og på Lakolkvejen. Vi har drøftet det med Teknisk
Forvaltning, og de er i dialog med arrangørerne og politiet, så vi håber deres indsats vil bære frugt i år. Jeg
har hørt, at der var nogle husejere, som havde problemer med at komme ind til deres hus, på grund af
parkerede biler. Det er træls, -- men det er jo kun en enkelt dag, så mon ikke vi kommer over det. Jeg selv
har adresse nr. 37, og vi er flere gange i løbet af sommeren ude for, at der bliver parkeret ned af Lakolkvej,
men indtil nu har jeg ikke haft problemer med at kunne komme til og fra mit huset.
Jeg har ved tidligere lejligheder ytret en stille bøn med hensyn til træer og buske, som efterhånden er groet
lidt for vildt. Heldigvis er der flere husejere, som også selv måske syntes det samme som jeg, nemlig at disse
træer og buske ikke ligefrem pynter, i hvert fald er flere træer blevet fældet, -- tak for det --.
En enkelt husejer, har meddelt mig og deres naboer, at de nu vil indlede en kamp mod hybenrosen. Våbnet
i dette tilfælde hedder Roundup. Fint at kampen indledes, -- hvordan de enkelte husejere gør det, er op til
hver enkelt, men i dette tilfælde er der taget kontakt til naboerne, -- god ide at lade det blive et fælles
projekt.
På generalforsamlingen sidste år kom der et ønske om bænke langs Lakolkvejen. – God ide, men det er
svært at etablere bænke på det smalle stykke rabat, og hvem ejer dette stykke. Vi er i dialog med Skov og
Naturstyrelsen om at få en bænk op helt nede ved Prilen, for enden af Lakolkvejen. Det ville passe fint der,
da Skov og Naturstyrelsen har planer om at sætte et udkigstårn op i det område.
Jeg ved at der står i indkaldelsen, at indkomne forslag skal være formanden i hænde 8 dage før
generalforsamlingen, men I er velkomne til at sende forslag ind, enten til formanden eller anden i
bestyrelsen hele året, og jo før vi får en henvendelse, jo større chance har vi for evt. at kunne bearbejde det
indkomne.
Det var hvad jeg havde at berette om i år, jeg håber ikke I er for hårde ved bestyrelsen, som i år skal
forsvare hvad jeg har skrevet, men det plejer at gå stille for sig, så mon ikke også denne i år.
God generalforsamling, jeg glæder mig til at få et referat, vi ses om ikke før, så næste år helt præcis lørdag
den 9. maj 2020 kl. 10.00.

