Efterårsnyhedsbrev fra formanden 2019.

Her i efterårets sidste måned er det på sin plads med Formandens traditionelle efterårsnyhedsbrev
med stort og småt siden sidst.
Først kan vi jo konstatere at Skamlebæk er smuk og dejlig, ikke blot om sommeren, men også i
efterårsdragt. Billederne er taget en søndag i oktober. Jeg bliver varm om hjertet nu når jeg genser
billederne. Blot glemte jeg at tage et billede af en skorsten med (optændings-)røg.
Det hører jo også denne tid til.

Ros!
I august måned var der skybrud over Skamlebæk:
Mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.
Min egen regnmåler viste endda at det var et dobbelt skybrud,
altså over 30 millimeter på 30 minutter.
Og vand har det jo med at samle sig og fosse nedad.
Efter skybruddet var nedgangen til stranden på Skovagre meget
ilde tilredt.
Som det kan ses på fotografiet.

Det fik en grundejer til at gå i aktion. Peter Stennicke fra
Bakkesvinget/Bakkevejen sendte, gennem bestyrelsen, en opfordring til at møde op og ved fælles
hjælp få nedgangen bragt i orden. Peters opfordring virkede: 12 -14 grundejere mødte op med
trillebører, skovle og planker. Resultatet kan ses på ”Efter-billederne”.
Fra bestyrelsen skal der lyde en tak til alle, der hjalp til.
Det er meget rosværdigt når man slår kræfterne sammen og hjælper til fælles bedste.

Noget ingen af os har set før
På billederne, der er taget fra bygningerne på Skamlebæk Sletten (den gamle radiostation), kan
man se et syn ingen af os har set før: Skamlebæksletten UDEN en eneste mast. Kun i det fjerne,
oppe ved tårnet står et par enkelte tilbage.

Jeg synes det er et enestående syn. Og gåturen over Skamlebæksletten er blevet endnu bedre.
Nogen kan måske frygte at fjernelsen af masterne er et forvarsel om noget meget værre: en
massiv udstykning/ Lalandia eller lignende.
Det forlyder dog at Danmarks Naturfredningsforening er i gang med at rejse en fredningssag.
I bestyrelsen holder vi øje med hvad der sker.
Bestyrelsen i arbejde:
Siden generalforsamlingen i juli har bestyrelsen holdt to møder:På det første bestyrelsesmøde blev
undertegnede valgt enstemmigt som ny formand for grundejerforeningen som efterfølger efter
Kim Gordon, der efter mange års trofast arbejde, som bekendt, har valgt at nyde livet i Skamlebæk
i endnu højere grad. Birgitte Tjalve blev genvalgt som kasserer og ellers kan man andetsteds på
hjemmesiden finde navne og billeder på de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen besluttede at planlægge fire bestyrelsesmøder (hvoraf de to nu er afholdt). Næste
bestyrelsesmøde er derfor lørdag den 18.april 2020 og det sidste møde, inden
generalforsamlingen er den 20.juni 2020. Hvis der er emner nogen ønsker at få på dagsordenen
er man velkommen til at kontakte undertegnede, ca. 10 dage inden bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen har også aftalt næste års arbejdsdag, der finder sted lørdag den 16.maj 2020 kl
9.30 med efterfølgende frokost for de flittige på Cafeen i Ordrup kl ca 13.30. Der vil komme
yderligere information når dagen nærmer sig.
Bestyrelsen har også lagt sig fast på næste års generalforsamling, der som sædvanlig finder sted
”hjemme hos os selv”, nemlig på Fyrgården, Tangvejen 1 den 18.juli kl 14.00.
Endelig har bestyrelsen behandlet to forslag: et, der havde udspring i skybruddet og skaderne
ved nedgangen til stranden fra Skovagre og et om etablering af badebro ved nedgangen til
stranden på Bierbumsvej.
Gennem entreprenør Lomholdt havde bestyrelsen fået et tilbud om en mere permanent og holdbar
løsning ved nedgangen til stranden fra Skovagre. Løsningen, der for så vidt lød god, var imidlertid
så dyr at den ville sluge over halvdelen af de kontingentkroner grundejerforeningen går ind pr år.
På den baggrund besluttede bestyrelsen ikke at gå videre med forslaget.
Den samme gjaldt for forslaget om en permanent badebro ved Bierbumsnedgangen. Den var
endog lidt dyrere og bestyrelsen kunne forudsige at en badebro ved Bierbumsvej ville medføre
udgifter til to badebroer mere, nemlig ved Skovagre og Tangvejen. Bestyrelsen mente ikke at
økonomien kunne holde til udgiften.
Oktober og kontingenttid
Som sædvanligt udsender kassereren Birgitte Tjalve kontingentopkrævninger i oktober. Heldigvis
er responsen rigtig god. Næsten 96% har allerede betalt og det skal lyde en tak for.
Det har dog ikke været helt uden besvær for kassereren med ekstra henvendelser til denne eller
hin.
Derfor skal henstillingen være: Det hele går meget nemmere for alle parter hvis man tilmelder sin
kontingentbetaling til Betalingsservice.
Persondatapolitik
Der er kommet ny lovgivning om hvordan personoplysninger skal behandles af virksomheder og
foreninger. Blandt andet er kravet til alle, der behandler personoplysninger, skal udarbejde en
Persondatapolitik. Det har bestyrelsen gjort og politikken er blevet besluttet på bestyrelsesmødet
den 4.november 2019.
En Persondatapolitik skal være offentlig tilgængelig og derfor kan medlemmerne af
grundejerforeningen orientere sig i den nye politik på foreningens hjemmeside. Vi hører gerne, hvis
der er kommentarer fra medlemmerne. Det er helt sikkert ikke det sidste vi skal gøre i forhold til at
behandle medlemmernes personlige oplysninger på en både forsvarlig og hensigtsmæssig måde.
Foreningens hjertestarter
Grundejerforeningen har købt en hjertestarter, som kan bruges hvis nogen får et hjertestop. Den
hænger tilgængelig døgnet rundt på Fyrgården Tangvejen 1. Den er blevet tilmeldt Trygfondens

hjertestarter-projekt, hvilket betyder at man kan få hjælp, hvis man står i en situation med en
hjertestop-ramt. Det første man skal gøre er at ringe 112 så vil der gå en alarm til ”hjerteløbere”
som er i nærheden. I Skamlebæk er der flere, der er tilmeldt som Hjerteløbere. Fra Alarmcentralen
vil der automatisk gå besked til Hjerteløbere, der så med det samme vil løbe hen og hente
foreningens hjertestarter og hjælpe med genoplivning til ambulancen kommer. Vi kan kun opfordre
medlemmer til at tilmelde sig som hjerteløbere. Det kan gøres på Trygfondens hjemmeside.
Tilsidst: Henstillinger og opfordringer
1) Husk at grundejere er forpligtet til at beskære buske, hække og træer på private fællesveje
således at der er fri bane mindst 5 meter på tværs af vejen og mindst 4,20 meter i højden. ,
Dette skal gøres for at skraldebiler, brandbiler og tankbiler kan komme frem.
2) Hvis man har brug for at lægge presenning over noget er grønne presenninger meget mere
diskrete i et grønt område end hvid eller lys plastic.
3) Er der nogen der ved hvem der ejer denne røde plasticjolle der ligger totalskadet på
stranden i nærheden af Skovagre?

I er meget velkomne til at kontakte mig hvis der er noget I ønsker at tage op
i forhold til grundejerforeningen.
Med disse ord vil jeg ønske jer alle mange dejlige timer i Skamlebæk.
Bedste hilsner
Jakob Feilberg
Mailadresse: feilbergjakob@gmail.com
Telefon 40 15 49 08
Nålestien 15 B ( også kaldet ”LilleNålen”)

