Tilbageblik
Ja, så er vi nået til generalforsamlingen og til bestyrelsens beretning. Jeg lover, at vi oven på de mange
kvalificerede indlæg, vi allerede har oplevet, ikke vil udsætte de fremmødte for en lang beretning, men vil
bestræbe mig på at gøre det kort.
På et møde den 20.juni 2016 konstituerede bestyrelsen sig med Kenni som formand, Rune overtog
kassererposten, Christian fortsatte som sekretær, Jørgen blev valgt som bestyrelsesmedlem. Jørgen fortsatte
som bestyrelsens repræsentant i Landdistriktsudvalget (LDU) og i Landsbyforum (LBF). Christian fortsatte sit
arbejde i LAG og Rune fortsatte som tovholder på rengøringsudvalget og fortsætter med at organisere
aktiviteten. Kenni overtager suppleantfunktionen i LDU og LBF.
Vi kunne desværre ikke få valgt et sidste bestyrelsesmedlem og derfor indbød vi suppleanterne til at deltage
i møderne.
På generalforsamlingen blev det bl.a. besluttet, at det skulle undersøge om vi kunne få en hjertestarter til
lokalområdet. Vi har nu en ansøgning liggende ved TRYG fonden og Christian har fået tilladelse til, at vi kan
hænge den op på Rønhave.
Bestyrelsen har deltaget i en række møder med forskellige interessegrupper angående anvendelsen af det
naturskønne område på Kær Vestermark. Vi var, som mange andre interessenter, blevet indbudt til at
komme med forslag til brugen af det smukke område. Nu er fredningsafgørelsen fra Danmarks Natur
fredningsforening kommet, og så vidt vi kan skønne, giver planen, som jo i sagens natur er meget abstrakt,
rig mulighed for at tilgodese det katalog af anvendelsesmuligheder, som vi sendte ind som forslag til
kommunen. Det er jo positivt!
Bestyrelsen har også deltaget i nogle møder i forbindelse med den kommende spejderlejr. Mikkel har
allerede givet en fyldig information om de påvirkninger, som et sådan kæmpeprojekt giver anledning til. Jeg
vil blot tilføje, at det er mit indtryk, at de forskellige parter, som skal bidrage til at projektet blive en succes,
er godt i gang med at finde hinanden
Også sidste år gennemførte vi vores udgave af den årlige rengøringsdag. Rune havde arrangeret at en række
frivillige naturelskere mødtes den 17. april i gæstfri omgivelser hos Henriette og Michael, Honninghul 3.
Efter morgenkaffe og – brød fordelte vi ruterne og gik ud i naturen. Bagefter var der pølser m.m., som var
sponsoreret af kommunens afdeling ”Vej og park”. Vi håber at der, igen i år, vil være opbakning til et
lignende arrangement.

Her, nu og i fremtiden
Bestyrelsen fik på sidste generalforsamling i opdrag at arbejde for at tilbyde de lokale virksomheder en
sponsoraftale. Det arbejdes der stadig på, men vi har nok erkendt, at det videre arbejde afhænger af, om vi

kan få valgt en bestyrelse eller ej. Vi har desværre været vidne til at opbakningen til det lokale frivillige
arbejde ikke er det, som interesserer beboerne mest. Det er en rigtig trist udvikling, og det kan resultere i at
vores indflydelse vil blive meget begrænset i fremtiden.
Bestyrelsen er, som det måske er bekendt, også repræsenteret i Landdistriktsudvalget og i Landsbyforum. I
disse fora udvikles landdistriktspolitikken i Sønderborg kommune. Politikken udmøntes i nogle
indsatsområder, som samlet set gerne skulle medvirke til, at det bliver mere eftertragtet at bo i bl.a. vores
område.
Også i år vil vi forsøge, at afholde en rengøringsdag. Lidt senere skal vi træffe beslutning, og se om der er
opbakning til projektet. Vi vil gerne opfordre alle til at deltage. Det er faktisk rigtig hyggeligt og der er
mulighed for, at man kan lære hinanden lidt bedre at kende. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen,
der står for at koordinere arrangementet og den sørger bl.a. for, at vi bliver udstyret med poser,
gribestænger til at opsamle med og ikke mindst pølser m.m.
Vi må jo erkende at alt det skrald, der ligger alle vegne, ikke pynter og muligvis får de tossehoveder, der
totalt hjernedødt smider deres affald alle vegne, til at synes, at det nok ikke gør noget, at de lige smider lidt
ekstra – hvis de overhovedet har en almindelig hjerne, og er i stand til at tænke.
Så har Mikkel fortalt om de forventninger han og kommunen har til landbyområdet i anledning af den
kommende spejderlejr. Vi skal bl.a. dyrke palleurtehaverne og tilbyde urterne til de mange spejdere. Efter
spejderlejren vil det være muligt, at vi kan overtage pallerne og evt. benytte dem til at plante blomster i og
ad den vej medvirke til at forskønne vores halvø.
Vi skal senere til at debattere vores reviderede udviklingsplan. Som bekendt er planen det værktøj, som vi
skal anvende i forhold til kommunen, såfremt vi har ønsker om et eller andet herude. Udviklingsplanen skal
indeholde de ønsker, vi har om trafikale forhold, udsmykning, turismetiltag eller andre naturønsker for at
kommunen kan indarbejde ønskerne i de overordnede kommunale og regionale planer. Det betyder at hvis
vi f.eks. har ønsker om stisystemer, så skal det fremgå af vores udviklingsplan – ellers får vi ikke kommunen
til at bakke op om evt. projekter. Derfor skal vi også bruge lidt tid på at snakke udviklingsplan senere på
aftenen.
Vi er ikke kommet i mål med vores ønsker om en færdiggørelse af vores cykelsti på Vestermark. Vi har fået
tilsagn om, at der arbejdes på at finde midler til det, men det er lidt op ad bakke.

Det var ordene, jeg håber, at det giver anledning til nogle bemærkninger.

