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Generalforsamling d. 13. maj 2015
Beretning for 2014
Ja, så vil jeg endnu engang byde Jer velkommen her til
Skarrev Sommerhusforening's ordinære generalforsamling.
Det glæder os, at så mange interesserer sig for det arbejde
vi udfører.
Vi har i år mistet et par af vore medlemmer, nemlig Niels
Erik Petersen og Søren Gade. Jeg er ikke bekendt med, at
der er flere. Skal vi rejse os og mindes dem.
Vi har i 2014 haft en rigtig god sommer. - Og det regner vi
også med, at vi får i år.
I det forløbne år, har vi haft 3 bestyrelsesmøder og deltaget
i et møde med Aab.K. vedr. ”oversvømmelse ” ved Skarrevvej/Flinteperlen, sammen med P.J.J. Derudover hjælper vi
gerne hinanden når der skal sendes indbydelser til
generalforsamling.
Den nye nedgang til stranden, som blev lavet sidste år,
fungerer fint. Det samme gælder den nye badestige, som er
med til at fordele badegæsterne på begge sider af broen.
Ophalerstedet bliver flittigt brugt af både
sommerhus-,camping-, og gæster udefra. Det er jo med til
at trække folk til Skarrev.
Krolfbanen bliver flittigt brugt. Vi havde sat en flaske på

højkant og den blev i år vundet af Hans Enemark.
Tillykke med det.
Petanque-banerne er der ikke så meget gang i. Det er i
grunden mærkeligt, for det er da meget populært mange
steder. Vi har diskuteret, om vi skal få én til at undervise
nogle faste aftener, for at få lidt mere gang i det. Vi havde
endda sat en flaske på højkant; men den sparede vi.
Til stranden har vi sammen med campingpladsen et par
mål. Vi skal jo også holde ungdommen i gang.
Næste projekt er en rutsjebane, som vi også anskaffer
sammen med Campingpladsen. Det er godt for hele
området med et godt samarbejde. Desværre er der lidt
usikkerhed omkring Uffes ansættelsesforhold. Derfor
holder han lidt igen med at gå med i projektet.
Efter henvendelse fra beboere ved skoven, som er meget
plaget af krager og råger, har vi givet tilsagn om at betale
for anskaffelse af ”Tågehorn” til at skræmme fuglene, hver
gang de vil sætte sig. Så hører I et ”Brøl” behøver det ikke
at være fordi det er tåget; men for at skræmme fuglene bort,
hver gang de vil sætte sig.
Vedrørene hjemmeside har John Mols
oprettet ”Skarrev.com” da Olaf Hagedorn har lukket sin
hjemmeside. John Mols har tilbudt områdets foreninger, at
vi må benytte hjemmesiden gratis, hvilket vi har benyttet os
af. Her kan I gå ind og se hvem der er i bestyrelsen,
paragraffer, referater m.m. Den er flot – Tak til John.

Vi er heller ikke i år blevet forskånet for tyverier. Det er
svært at gardere sig. Jeg kan kun sige – vær opmærksom på
mistænkelige personer og ring til politiet.
Vedr. E.-mailadresser har vi nu registreret ca 2/3 af vore
medlemmer med både E-mailadresse, hjemmeadresse og
sommerhusadresse. Det ville være dejligt, hvis vi kunne få
alle med – men der er jo altid nogle,som ikke har det. Dem
der har E-mail og som vi ikke har registreret endnu – eller
som har fået en ny – SEND DEN NÅR I KOMMER
HJEM !!!
De første 4 huse ved ”Flinteperlen” er næsten færdige. Jeg
ved godt at det går ud over udsigten for nogen. Mern det
kunne jo være sket for mange år siden, så skal vi ikke byde
dem velkommen.
Personlig synes jeg nu at området lige så godt kan hedde
Skarrevvej, da det første nr. Er mit nr. 31. så de kan jo bare
begynde med nr. 1 o.s.v.
Til slut en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det
forløbne år, og hvem der ellers ”har givet en hånd”.

