
Beretning 2019

Det år der er gået siden sidste generalforsamling vil nok mest blive husket for den ekstremt varme
sommer. Mange herude brugte sommeren på afslapning i skyggen og i vandet og heldigvis med 
minimal græsslåning.

I det sidste års tid er blevet solgt 2 huse, og lige nu er der 3 huse til salg.
Velkommen til de nye ejere og held og lykke med salget til de, der har sat deres sommerhus til 
salg.

Vores veje er fortsat i god stand takket være Carl-Christians vågne øje. Men der er støvgener, når 
det er tørt! Hvis alle overholdt hastighedsbegrænsningen, ville generne nedsættes væsentligt, så 
prøv også at huske jeres gæster på, at holde farten nede på 15 km. Der er opsat skilte ved 
indkørslen til Agervej og ved ved grænsen til vores naboforening. Skiltene opfordrer til at sætte 
farten ned, hvis det støver! 

De rådne stolper til opslagstavlen på Højgårdsvej er blevet skiftet, så den skulle gerne blive 
stående de næste mange år.

Økonomien holder Connie fint styr på, så vi kommer pænt ud af regnskabsåret, selvom 
kontingentsatsen har været uændret siden 2012.

Vi har opfordret til at tilmelde sig Nabohjælp. Pt. er der 10 tilmeldte. Der må gerne komme flere, 
se på nabohjaelp.botrygt.dk og hent appen Nabohjælp på Google Play eller  i App Store.

Vi bliver via Landsforeningen hørt om diverse miljøtilladelser i området. F.eks. vedrørende Tude 
Å projektet og en såkaldt undervandssti ved den offentlige strand ved feriekolonien. Vi har 
udtrykt os positivt i begge tilfælde. Vi er også blevet hørt om andre projekter i Slagelse 
kommunes strandområder uden for Næsby Strands område - dem har vi dog ikke villet tage 
stilling til.

Visit Sjælland har indkaldt til møde vedrørende bl.a. udvikling af sommerhusudlejning i området.
Ingen fra bestyrelsen havde mulighed for at deltage.

Målerbrøndene er nu (måske?) ved at blive udskiftet. Vi blev omkring årsskiftet varslet 
udskiftning af målere i løbet af 3 måneder, men intet er sket her hos os med de gamle 
målerbrønde. Men betaling for målerbrøndsabonnement er for længst opkrævet. 
En forbruger uden for vores forening har forsøgt at klage til Forbrugerankestyrelsen, og vi har 
støttet med halvdelen af klagegebyret. Klagen er blevet afvist, og vi har modtaget pengene retur. 
Senest har vi fra SKF modtaget et brev, hvor vi får at vide, at målerbrøndene hos os først 
udskiftes i 2021. Herefter kan vi kun henvise til personligt at klage til/over SK Forsyning. (Vi 
hjælper gerne til med diverse oplysninger).

Den nye affaldsordning ser ud til at fungere efter hensigten, selvom man hver eneste gang, der 
bestilles afhentning af haveaffald får besked på, at de lige for øjeblikket har ualmindeligt travlt og
afhentning derfor kan blive forsinket.

Senest har vi været indkaldt til møde vedrørende Fibernet fra Fibia. Hvis du kunne være 
interesseret i at få indlagt fiberforbindelse for ca. 2000 kr så gå ind på Fibias hjemmeside og 
angiv din interesse.

Til slut tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb.

http://www.nabohjaelp.botrygt.dk/

