Beretning 2017/18 Seden Strandby Grundejerforening
•

Hastighedsbegrensning i Seden Strandby

Vi har talt om alt for høje hastigheder, hvert eneste år på Generalforsamlingen, i mindst 20 til 25
år! Og nu har vi endelig fået hastighedsdæmpende foranstaltninger, med max 40 km og bump!
Noget af det første der sket i året 2018, var en henvendelse fra Odense kommune om
hastighedsdæmpende foranstaltninger her i Seden Strandby. Det var en opfølgning af vor 2 minus
1 vej på Seden Strandgyden, som vi fik i 2017. Susanne Poulsen, Kragenæsvej og jeg fik et møde i
stand, med Vej- og Trafikafdelingen, angående en fortsættelse med trafiksanering i byen.
Odense kommune havde et skitseforslag, der var udarbejdet i 2017, som så er projekteret færdigt,
og udført lige omkring sommerferien. Rigtig godt for byen, borgerne og ikke mindst vore børn.
•

Legeplads

De 3 piger/damer fra Kragenæsvej, Signe, Sanne og Stine, havde søgt forstadspulje-midler til en NY
legeplads. I Fyens stiftstiden kunne vi d, 14. marts læse, at Byrådet havde bevilget 497.437 kroner
til et rekreativt område og legeplads! Godt gået piger! Som I måske kan huske fra sidste
generalforsamling, var der bekymringer for udvidelse af den eksisterende legeplads. Vi forsøgte
før sommerferien af få den nye legeplads placeret i den modsatte ende, ved både-lauget. Denne
placering kunne imidlertid ikke godkendes af Kystdirektoratet. Vi fik tilladelse af kystdirektoratet
og Odense kommune 2. oktober til en udvidelse af den eksisterende legeplads. Det er blevet til en
lege plads fra TRESS sport og leg, med:
o
o
o
o
o

Klatremiljø
Parkourmiljø
Petanquebane
Beachmiljø med strandsand
Svævebane

Vi havde store udfordringer med overskudsjord, som Vej- og parkforvalteren ikke ville godkende
en midlertidig placering af! Vi er af den holdning at det skal genbruges til vort dige byggeri.
Legepladsen blev indviet i forbindelse med vort nytårsløb 31. december!
Jeg opfordrer til at vi alle i Seden Strandby gør brug af legepladsen og håber vi hermed alle for
ejerskab af denne. Vi skal selv vedligeholde anlægget, da dette var en betingelse for at få pengene
bevilget!
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•

Strandrensning

Både i 2018 men også her i 2019, har Grundejerforeningen været tilslutte DN`s landsindsamling
for affald i naturen. En god tradition for oprydning i naturen. Sidste år var v ca. 20 og i år ca 12-til
15 personer.
Men det er ærgerligt, at vi hvert år skal opleve at nogen køre ud i vor smukke natur og læsser
store mængder affald af. Svært at imødegår!
•

Skt. Hans

Tror det er første gang at der ikke har været holdt skt. Hans med bål, pga. tørke og
afbrændingsforbud. Så dette arrangement sprang vi over i år!
•

Oktoberfest d, 6. oktober

Igen havde vi fået lov til at anvende John´s drivhus til en meget hyggelig temafest; Tyroler og
Oktoberfest, Dette blev afholde for ca. 55 til 60 personer, hvor vi fik Oktober mad, wienersnitzel
og pølser fra Kokken og Jomfruen. Hertil blev der skænket fadøl. Der var meget festlig pyntet og
udsmykket. Her skylder vi en stor tak til Hr. og fru Thomsen. Og tak til John og familie for husly.
•

Børne arrangementer
o Fastelavn
o Påskehare løb
o Juleklip

Dejlig at både forældre og børn bakker op om disse arrangementer, som de aktive forældre på
Kragenæsvej/Skovvej igangsætter, Tak til jer. Er et godt aktiv for byen.
•

Hjertestarter

Vi har undersøgt omkostninger
•

Dige projektet i Seden Strandby

Der var jo som bekendt høring om projektet, d, 11. april. Jeg syntes det var et godt og informativt
møde med mange bemærkninger og spørgsmål. Jeg ved dog at mange mente der var sat for lidt
tid af til debat! Det var Odense kommune der styrede mødet, og ved de efterfølgende har taget
det til efterretning. Alle jeres høringssvar er indskrevet i en Hvidbog, hvor kommune har svaret
tilbage på forslag og indvendinger. Har medført at b.la. kælderbidrag er udtaget af ligningen for
betaling, men grundlaget for kote-model med 4 niveauer, er fastholdt. Processen gik desværre i
stå hen over sommeren, for genoplivning sidst på året. Dige udvalget måtte dog invitere, sig selv til
kaffemøde med Afd. Chef Boie Skov Frederiksen for dialog om status og proces behandling! Dige
gruppen syntes processen var gået i stå. Vi er igen på sporet, forvaltningen arbejder nu meget
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målrettet efter den nye udleverede tidsplan, kan ses på Odense kommunes hjemmeside og vor.
Odense kommune kalde
Vi indledte med såkaldte kaffemøder med de grundejere der ønskede dette, dem der lægger jord
til diget. Vi syntes det var relevant efter den lange periode efter høringen i april.
Det er planen ud at projektet kommer for byrådet 26 juni i år! Herefter er der 4 ugers
klagemulighed, og først herefter kan projektet detailprojekteres og udbydes i en licitation.
Byggeperiode december 19 til april 2020.
Lige nu ser det desværre ikke ud til at by- og kulturforvaltningen bliver enige om evt. tilskud til vor
dige, og slet ikke med de besparelser de er i gang med nu! Og de midler staten har afsat er som
udgangspunkt øremærket til projekter med erosions-beskyttelse. (Nordsjællnd.)
Claus Carstensen har rettet henvendelse til Realdania, om der var mulighed for fondsmidler. Og
det kan der være mulighed for, hvis både Politikere og embedsmænd går ind for sagen. Dette
forhold arbejder vi videre med. (undersøgt i sidste uge!)
Jeg har forsøgt gennem hele året at sætte kystloven og lodsejernes problemstilling, på dagsorden
ved at deltage aktivt i, en Borgmester Høring i Hjørring, en Klima konference i København.
Har haft besøg af vor Klimaminister Lars Christian Lilholt, MF Erling Bonnesen, MF Susanne
Ejlertsen og Professor og Klimaforsker Sebastian H Mernild. Prøver vedvarende at sætte vort
projekt, og Odense Fjord, på dagsorden for vore politikere.
Dette var hermed beretningen for 2018, tak.
Anders Brændholt Rasmussen
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