Årsberetning 2019
I forhold til 2018 har 2019 været et forholdsvis roligt år for bestyrelsen.
Ud over de sager, som blev igangsat i 2018 – sager, hvor vi i bestyrelsen bare kunne
sidde og vente på, at Tønder Kommune kom i gang, havde vi kun et enkelt punkt fra
sidste Generalforsamling – nemlig etablering af sti samt klaplåger mellem Julianehåb
og Gl. Skinnevej.
Vores ansøgning på etablering af sti med klaplåger blev sendt til Fredningsnævnet
straks efter sidste GF, hvor vi forholdsvis hurtigt fik en tilbagemelding, at den først
skulle godkendes af Tønder Kommune. Ansøgning inklusiv Fredningsnævnets svar
blev sendt til Tønder Kommune, og som alt andet, vi har ansøgt om, så lå den nu der
og ventede. Ultimo november fik vi endelig godkendelsen fra Tønder Kommune. Ved
udgangen af 2019 afventer vi så stadig endelig godkendelse fra Fredningsnævnet.
Der er løbende indkommet udfordringer fra vores medlemmer, og især vores
vejformand har haft nok at se til. Der skulle flyttes en grøft i forbindelse med
etablering af nyt hus på Gertrud Raskvej. Det viste sig, at røret som den skulle
forbindes til var stoppet, og det gav oversvømmelser i området. Da hverken
kommune eller grundejer synes, det var deres ansvar, ja så kunne man møde vores
vejformand med en skovl i området, hvor han forsøgte at løse problemet.
Den megen nedbør har også givet udfordringer på vores veje m.v., så her har vi også
måtte ”slukke brande”.
Flere af disse opgaver samt de ændrede nedbørsmængder har også gjort, at vi i
bestyrelsen har måtte erkende, at vi er nødt til at have klare retningslinjer for,
hvornår det er grundejerens ansvar og hvornår det er foreningens ansvar.
Så det vil blive en af opgaverne i 2020.
I december gik man endelig i gang med udvidelse og hævning af Småfolksvej. Der har
også været store udfordringer med gravearbejdet pga. grundvand og nedbør. Tønder
Kommune forventer dog, at projektet er helt færdigt ultimo april primo maj
(asfaltsæsonen starter ikke før). De øvrige projekter vi afventer svar på (hastigheder
og affaldsøer), her har de forskellige myndigheder brugt udvidelsen af Småfolksvej
som undskyldning for, at der ikke er sket noget som helst.
I grundejerforeningen havde vi i 2019 214 medlemmer ud af 239 mulige, det er ny
rekord – Tak for støtten.
På hele bestyrelsens vegne – tak for den store opbakning i 2019.
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