
Referat af bestyrelsesmøde 04.10.21

Tilstede: Anders, Palle, Ulla Afbud: Finn, Kenneth, Jens, Martin

Dagsorden:

Opfølgning fra sidste møde:

1. Skilte: Skiltet til grundejerforeningens plads er klar - Palle sætter det op.
Skiltene til fartdæmpning er sat på pause, da det viser sig at vi allerede har en del skilte stående.

2. Evt. planke over vandløb. Anders og Palle tager over og snakker med ejer.

3. Hjertestarterkursus. Går videre til næste møde. (Ulla kan ikke skaffe projektor, Anders prøver)

4. Digevandring med Lars Sønderby. Går videre til næste møde.

5. Kvashegn for enden af Muslingevej. Ulla har pr. mail kontaktet ejer og bedt ham rydde det der ligger
ind over grundejerforeningens matrikel. Henvendelsen er endnu ikke besvaret.
Angående regler for kvashegnet langs Muslingevej har Ulla kontaktet Odense Kommunes
vejinspektør, og er blevet henvist til selvbetjeningsløsningen “Giv et tip”. Tippet er nu registreret.
Hvad angår muligt Natura2000 habitatsområde på matrikel 5fq har det ikke været muligt at få fat i
Odense Kommune, men Ulla har kontaktet Danmarks Naturfredningsforening for at få hjælp til
afklaring.

6. Borgerne Bestemmer. Ulla har været til online workshop – afholdt af kommunen for alle bydele der
har fået tildelt puljemidler – og var noget overrasket over at afstemning om projekter forventes
afholdt inden jul. På torsdag 7. okt er der lokalt møde i styregruppen for Seden, og så kommer der
mere info.

7. Foreningskonto og e-boks. Går videre til næste møde, da Ulla ikke har talt med Hanne.

8. Nyt fra digeudvalget: Der kommer en tredje høring, og Sweco har hævet prisen. Informationsbrev
bliver snarligt sendt ud til alle husstande.

9. Forårsfest. Da vi er så få, går punktet videre til næste møde.

10. Velkomstfolder til Seden Strandby. Finn og Ulla er gået i gang; det er tanken, at indholdet til en vis
grad også skal bruges på hjemmesiden.

11. Hjemmesiden. Det går fremad, men det går trægt med at skaffe billeder. Ved næste møde er den
klar til at blive præsenteret.

12. Opgavefordeling i bestyrelsen.  Da vi er så få, går punktet videre til næste møde.

Evt.

a. Martin holder barsel fra aftenmøderne i noget tid fremover, men står stadig for udlejningen.



b. Vi kom til at snakke om den planlagte kommunale cykelsti fra skolen til vandhullet ved komarken.
Ved kommunen mon, hvor tilgroet resten af stien frem til Søbjerggård er? Anders følger op på det,
og spørger til tidsplanen for stien fra kirken til Seden Strandby.

c. Kjeld fra Muslingevej har foreslået en idé til midlertidig beskyttelse mod oversvømmelse ved
etablering af mindre jordvolde udsatte steder, hvor vandet tidligere er trængt ind først.
Anders mener med sin erfaring fra digeudvalget, at det ikke er realistisk, bla fordi Strandgyden før
svinget er et af de punkter der ligger lavest. Der er en bekymring ifht. ansvar for etablering hos de
enkelte grundejere, afholdelse af udgift til etablering samt bortskaffelse af jorden.
Desuden er der ikke energi til at engagere sig i en midlertidig løsning, når en permanent løsning er
indenfor rækkevidde.

d. Anders har skaffet nye nøgler til grundejerforeningens container, og Martin, Palle, Anders og Ulla
har nu et sæt.

Næste møde: Mandag d. 22.11 kl. 19.30 hos Anders, Muslingevej 37C

Dagsorden:

1. Opfølgning
2. Hjertestarterkursus / Finn
3. Digevandring / Finn
4. Foreningskonto og e-boks / Ulla
5. Hjemmesiden / Ulla
6. Opgavefordeling i bestyrelsen
7. Poser til telte / Kenneth
8. Evt.


