
Skarrev Sommerhusforening 

Beretning for 2013 
 

   Som sidste år, sidste år igen o.s.v.  vil jeg byde Jer alle hjertelig velkommen 

til vores årlige generalforsamling. 

   Det er dejligt at se, at der er så mange der bakker os op om vort arbejde, ved 

at møde op og give en hånd når det er påkrævet. 

 

   Vi har også i år måttet tage afsked med et medlem. Det er Lis Wandahl og 

Kathrine Knudsen. Jeg ved ikke om der er nogen jeg ikke er bekendt med.  

 

   Vi havde sidste år en rigtig god sommer, selv om der jo altid er nogen der 

mener noget andet; men vi forventer at vi får en fin sommer igen i år.  Der er 

193 medlemmer i foreningen. Der kan sagtens blive plads til de sidste. 

 

   I det forløbne år har vi haft 3 bestyrelsesmøder og l møde med Aab.K. vedr. 

træer og buske, havemøbler og sand på stranden. De har allerede i efteråret 

været i gang med at slå græs og grene  og med at rydde op efter stormen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                 

                                                                                  

Vi også haft et møde med S.E. hos  Marie Bjerrum 

sammen med grundejerforeningerne om hvordan det ser ud med at få 

FIBERNET  i  Skarrev. 

   Vi har haft 2 møder. Efter det første møde lød det som om vi kunne forvente 

det inden for et år, og at dem der ikke boede dernede om vinteren, kunne slippe 

med at betale for et halvt år. Efter det næste møde kunne næsten intet lade sig 

gøre og  priserne for tilslutning ville være mellem 6 og 10 tusind. Der skulle 

være tilslutning fra 60% af sommerhusene og vil skulle betale 3 mill. For at få 

lysledekabel fra Skovby. 

   Marie har nu talt med en anden fra S.E. og han mente at fibernet temmelig 

sikkert, ville komme til Skarrev inden for 2 år. Så er det jo nogle helt andre 

priser vi taler om. 

 

   Den 1. juni fik  vi vore 2 nye petanque-baner indviet. Poul Kylling klippede 

snoren i forbindelse med ”Blå flag”. 
 

   Tyverier har vi heller ikke i år været forskånet for, idet jeg mener der 

forsvundet en båd med motor, og der har været indbrud i et sommerhus. Jeg kan 

i den anledning anbefale at alle er opmærksomme på hvad der sker i området. 

 

   Badebroen har som sædvanlig været flittigt i brug. Vi har i år købt en 

badestige mere for at lette lidt på køen. Så nu kan man komme op på begge 



sider af broen 

 

   Ophalerstedet har også  været flittigt brugt – også andre steder fra. Det er jo 

også med til at trække folk til Skarrev. 

 

    Krolfbanen har også været flittigt brugt. Vi fik i år en ”Krolfmester” idet 

Ruth Knudsen fik flest point. 
 

    Vi har måttet lave en ny opslagstavle, da stormen ødelagde den anden. 
 

    Nedgangen til stranden har vi også fået lavet bredere, så man kan køre ned 

med en barnevogn uden at vælte.  

 

   Vore 2 nye petanque-baner har der ikke været så meget gang i. Men det skal 

nok komme. Det kan være at vi også skal have en præmie på her. 
 

   Som i alle ved, får vi 25 nye huse i den nye udstykning mod vest. Det er ikke 

alle, der er glade for det; men så skal vi nok være  taknemlige for, at de ikke er 

kommet for mange år siden. Så lad os få det bedste ud af det og byde dem 

velkommen. 

 

    Sidste år opfordrede jeg  ALLE der har en E-mailadresse til at sende den til 

mig.  Vi har111 adresser, så nu mangler vi KUN 82 adresser. Alle dem der har  

en E-mailadresse: S E N D  D E N  N U !!!!!   -   T A K 

 

   Lige endnu en gentagelse. Jeg vil jeg opfordre alle til at tjekke om  træerne 

dækker for naboens, overboens udsigt.       Evt. Inviter på en øl eller en kop 

kaffe. 

 

   Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejde i det 

forløbne år. 

    

 

 

 


