Årsberetning 2018
Straks efter, at bestyrelsen havde konstitueret sig, gik vi i gang med det
punkt, hvor der på sidste Generalforsamling havde været størst kritik – nemlig
vores hjemmeside.
Der er lagt mange kræfter i at udarbejde først en oversigt over relevant
indhold og så udarbejde teksterne til det. Vi gik i luften i sommerferien, og
med de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået, tyder det på, at vi ikke
har ramt helt forbi. Den siddende bestyrelse lover at vedligeholde det
nuværende indhold, men skal siden fornyes, så kræver det, at vi får tilført
gode ideer til relevant indhold fra jer medlemmer.
Lige omkring sommerferien blev sidste hånd lagt på nedlægning af
rørledninger og opførelse af pumpestation på Småfolksvej – bestyrelsen håber,
at det har afhjulpet problemerne med oversvømmelser i området.
Som ønsket på sidste GF har bestyrelsen søgt myndighederne (kommune og
politi) om fartbegrænsninger generelt på vores grusveje samt gennemkørsel
forbudt på Råbjergvej. Den tilbagemelding vi indtil udgangen af 2018 har fået
er, at myndighederne vil bruge foråret 2019 på at finde en generel løsning på
hastighederne på Rømø, og de vil samtidig kigge nærmere på Råbjergvej.
Trods møder og megen skriftlig kommunikation med Tønder Forsyning var der
ved udgangen af 2018 stadig intet nyt omkring etablering af affaldsøer.
Man er gået i gang med projekteringen mht. udvidelse af Småfolksvej. Ved
udgangen af 2018 ventede kommunen stadig på naturstyrelsens godkendelse
på flytning af ”orkidéer” langs Småfolksvej. Udvidelsen af Småfolksvej er nu en
del af den igangværende Udviklingsplan for Rømø, så troen på, at det denne
gang bliver en realitet, har aldrig været større.
I grundejerforeningen har vi i 2018 210 medlemmer ud af 239 mulige, det er
ikke dårligt i en frivillig forening – Tak for støtten. Dog har vores kasserer et
urimeligt stort arbejde med at udsende rykkere – ikke bare én gang men
mange gange – det ville afhjælpe meget, hvis disse medlemmer fik betalt til
tiden. Vi håber på forbedring i 2019.
På hele bestyrelsens vegne – tak for den store opbakning i 2018.
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