Beretning 2017/18 Seden Strandby Grundejerforening
Jeg vil starte med at sige at bestyrelsen, har holdt sig til de vanelige arrangementer og
aktiviteter, som Fastelavn, Strandrensning, Sct. Hans aften og efterfølgende
Sommerfest, i telt på Grundejerpladsen. Og så vil jeg gerne takke for de øvrige vigtige
aktiviteter, som Påskeæg leg på sportspladsen og Juleklip og hygge ved Martin.
Kompost
Traditionen tro vil der blive leveret kompost, som frit kan afhentes af grundejernes
medlemmer. Dette er leveret, i fredags!
Strandrensning
Strandrensningen blev afholdt på Naturfredningsforeningens Affaldsindsamling i April
sidste år hvor vi vel var ca.-20 personer der samlede skrald ind. En stor boggi-trailer fyldt
med jerndele. Dæk, plastik øldåser! Flamingo rester fra Stormfloden Og selvfølgelig papir,
pap glas og alt mulig andet. Jeg syntes det er godt for naturen, Strandbyen og for os selv
hver især der færdes i naturen. I År er det allerede afholdt, det var i sidste weekend, hvor
20-30 personer, børn og voksne var mødt op. Dejlig opbakning og tak for det!.
Sct. Hans
Også sidste år afholdt vi Sct. Hans, kun med Gril til pølser og snobrød til børn, for dem der
havde lyst. Og ikke mindst med salg af Øl, vin, vand og slik og kaffe kager! Der er jo
mange traditioner en sådan aften.
Vi har en udfordring i SS, da der ikke er nogen der kan synge rigtig for!
Sidste år arrangerede vi et lydanlæg, hvor vi afspillede skt. Hans sangen, således vi bare
skulle synge med. Jeg syntes det gik nogen lunde, og var klart bedre end forrige år!
Det vil vi prøve og gøre noget ved i år, således vi får en samlet bedr oplevelse,
Og husk: vi har besluttet at vi ikke have hækaffald på vores bål i år. Det ryger alt for
meget med gener til følge! Sidste år brændte bålet flot, da der næsten kun vat træ i bålet.
I år har vores præst, Niels Holger Ellekilde sagt ja til at holde en båltale for os. Dette ser
jeg frem til, da jeg ved han er en fantastisk fortæller!
Sommerfest på Grundejerpladsen i Telt
Vi var ca. 50 til spisning, hvilket viser at vi gerne skabe sammenhold og nærvær i Seden
Strandby! Det er dejlig at mærke, og en god aften og nat, med god stemning, diskussion
og musik.
I år bliver det så en efterårs-fest, forhåbentlig på Søbjerggård
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Nytårsløb
Arrangeres af Helle Thomsen, Ulla og Trine, et godt initiativ igen for samvær for
strandbyens løbere/beboere! Jeg tror vi var ca. 50-60 deltagere, Tak til jer der
arrangerede. En dejlig tradition, som afslutning på året.
Fastelavn
I år blev vi udfordret at vejret, vi fik på grænsen af ”snestorm”, hvorefter John, fra
Søbjerggård stillede sin rytterstue til rådighed, således vi var inden døre. Tak for det
John, måske det kan blive en ny tradition! Da det er betydelig bedre, i forhold til udendørs.
Der var stærke mænd og piger, der var ride piger, opdækket bord! og store hajer, og
igen bier/hvepse, endag en pingvin, som kæmpede om tøndens endelige, hvem der blev
Kattekonge og dronning ved jeg ikke, men det kan ses på Seden Strandbys face-book
side. En rigtig god infoportal for Dem som er med! TAK til Rasmus for at arrangere.
Orientering om Digeudvalget
Stormflodssikring af Odense Fjord, Seden Strandby
Digeudvalget har haft 4-5 dialog og orienteringsmøder med OK og Sweco. Der har hen
over året været tegnet 3 forskellige dige løsninger.
Projektet er i hørning nu, så det vil jeg egentlig ikke sige så meget om, men i er velkomme
til at stille spørgsmål!
Anmodning om bidrag til kystbeskyttelse af Seden Strandby:
Odense kommune har besluttet IKKE at bidrage, med økonomiske midler til Vestdiget.
Som har et samlet budget på ca. 5,3 mill. Egentlig skulle den netop afholde møde havde
været i nov. 2017. Her valgte digeudvalget igen, at søge om økonomis støtte, specielt til
dige op ad Seden Strandgyde. Dette forhold udsatte processen her til feb/marts. Høringen
er nu i gang, hvor vi alle kan skrive spørgsmål og kommentarer ind til Odens kommune.
Dette er vigtigt indtil d, 18/4.
•

•

Østdiget = Liveprojektet for Småstenskrog er godkendt og næste alle pengene er
bevilget, Odense kommune bidrager her med økonomiske midler til resten, således
at Naturgenopretningsprojektet og Klimasikring af Seden Strandby gennemføres.
Dette betyder at Østdiget etableres af Odense kommune for stats- og EU midler. Alt
i alt også en fordel for os. ,
Dette forhold er ikke endelig afklaret med de 2 lodsejere!!

•

Videre proces: læs jeres information: NYE DIGER i Seden Strandby
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Byrådet skal vedtage projektets gennemførelse; her bliver klageret!
Vi skal have stiftet et digelaug
Der skal indsendes officiel ansøgning til KD
KD skal meddele accept/godkendelse, på vilkår! Igen klageret
Der skal udarbejdes licitations materiale til udvalgte entreprenører
Digeprojektet udføres, måske ultimo 2018 eller 2019!

Jeg arbejder vedholdende for at kystloven laves om således Staten bør som min. bære
omkostningerne for klimaforandringer. Egentlig alt, ligesom i reste af de omkringliggende
lande, som vi sammenligner os med.
P og vendeplads
I princippet kan vi spærre af, dog med adgang for både og redningskøretøjer!
Er den opfattelse at reguleringen af vendepladsen, kan udføres når diget bliver bygget.
Og så syntes jeg egentligt at de personer der vil nyde fjorden skal have adgang hertil! De
skal dog selvfølgelig ikke svine, og det er problemet!
2-1 vej på Seden Strandgyden og ny asfalt er udført
Vejbump udføres af Odense kommune ( det var susanne Poulsen) der igangsatte dette
initeritiv)
Der etableres ca 7 bump i Seden Strandby inden sommerferien, og der bliver 40 km zone!
Legeplads
De 3 piger, fra Kragenæsvej; Stine, signe og Sanne
Der bliver parkurbane, Klatremiljø, svævebane og Beachbane, vi er i en proces, hvor vi
måske skal have udarbejdet en byggeansøgning, i dialog med parrk forvalteren!
Hjertestarter: Vi er nød til at finde en sponsor!, Foreningen har ikke ca. 25.000,- til
indkøb! Vi arbejder videre med at søge Tryg med flere!
Til slut:
Medlemstal:
I 2015/2016 er vore medlemsantal steget til ca. 65 medlemmer ud af ca. 125 husstande;
50%
Facebook og Hjemmeside
Dokumenter: på hjemmeside: se faneblad Kystsikring
■ Nyhedsbrev fra Odense Kommune februar 2017 vedr. diger i Seden Strandby
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■ Møde på Seden Skole 24/1-17
■ Samlet proces- og tidsplan for digeprojekt Seden Strandby
■ Politisk udvalg: lokal højvandssikring af indre dele af Odense Fjord foretrækkes.
■ Skitseprojektet omfatter mulige samlede digeløsninger for Seden Strandby
■ Natura 2000 naturkonsekvensvurdering
■ Sweco kort
■ Kote opmåling fra Landmåler

Facebook
Nu i 2018: 404 medlemmer! (2017: 347 medlemmer), sidste år var det ”2014:162!, En
god platform når vi akut mangler hænder til f.eks at fylde sandsække mm.
Dette var beretningen og Tak. (Anders Brændholt Rasmussen)
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