
Beretning 2018.

Siden sidste generalforsamling er der tilsyneladende ikke sket det store herude i vores 
forening. Men dog . . .

Pt. er der sat 4 huse til salg, uden at det ser ud som om der er den store aktivitet på 
handelsområdet. Vi håber, at sommerhusene finder nye ejere, der vil kunne have glæde af 
livet her ved Næsby Strand.

Vores veje, der plejer at volde store problemer med hensyn til vedligeholdelse er i bedre 
stand end vi længe har set, tak til Carl-Christian for at holde et godt øje med forholdene.

Vores økonomi har Connie helt styr på. Vi kommer godt nok ud med et mindre underskud i
år, men pengene er gået til vejvedligeholdelse, så de er givet godt ud.

De af jer, der følger med på hjemmesiden, har ikke kunne undgå at lægge mærke til, hvor 
der er lagt mange kræfter det forløbne år. Målerbrøndene har fyldt meget, jeg har som 
formand deltaget i 8 møder, ført adskillige telefonsamtaler og skrevet frem og tilbage til 
SK-forsyning og byrådspolitikerne. Vi har fået ret i, at målerbrøndene er SF-forsynings 
ejendom. Men vi vil blive opkrævet et gebyr for vedligeholdelse, som vi dog pt. ikke som 
forbrugere har fået oplysning om, men 26/3 er der af Byrådet givet tilladelse til et gebyr på
på godt 700 kr (718,25 kr). Vil dog blive tilrettet, når udgifter ved udskiftning kendes. Vi 
kan ikke være tilfredse med beregningen, idet der er fastlagt en levetid på brøndene på kun
20 år (alt andet nedgravet materiale beregnes at kunne holde 50 – 100 år). Som forbrugere 
afventer vi nu besked fra SK-Forsyning, så vi sort på hvidt kan se, hvordan det ender. 
Der er håb om, at fornyede henvendelser vil blive taget mere seriøst i bestyrelsen, idet Ole 
Olsen her i foråret blev indvalgt som forbrugerrepræsentant.

Af andet udefra kommende skal nævnes vores nye renovationsordning, hvor der satses på 
mere affaldssortering. Måske lovlig store beholdere til  fritidsbrug, men til gengæld er 
storskrald- og haveaffaldsordningen forbedret, idet vi nu kan få hentet haveaffald 2 gange 
om måneden og storskrald 1 gang om måneden, hvis vi husker at bestille senest 2 dage før.
Se tømningskalender på vores hjemmeside og tilmeld evt. SMS-besked.

Vi er desuden blevet hørt i forbindelse med ændring af tilladelse til svinefarmen på 
Næsbyvej. Jeg kontaktede Slagelse kommune og Fritidshusejernes Landsforening. 
Advokaten kunne kun bekræfte, at da der ikke vil blive nogen ændring i antallet af svin på 
et givet tidspunkt, er det stadig den tidligere tilladelse, der skulle have været anderledes, 
hvis vi skulle have held med en indsigelse. Vi har som forening til kommunen bemærket, 
at vi med den gældende tilladelse har periodevise gener og ikke håber, at det bliver værre. 
Onsdag14/6 modtag vi besked om at tilladelsen er givet. Der kan ankes indtil 2/7, gebyr 
900kr før klagen behandles.

Så vil jeg slutte med at sige tak til både bestyrelse og Martin, der endnu en gang har tilbudt
at lægge have til den traditionelle sommerfest.


