20. maj 2016

Generalforsamling nr. 99 – 2016 i Grundejerforeningen for Hundige- Greve- og
Mosede strand (HGM)
Dette er bestyrelsens beretning for det forløbne år siden maj 2015.
Bestyrelsen har bestået af følgende 7 medlemmer: Peter Bøgh - Kirsten Jørgensen - Jørgen
Fjordvald - Sonnie Schmidt - Bente Dyrlund - Betina Lip - Thomas Thule
Bestyrelsen konstituerede sig ved sit første bestyrelsesmøde på følgende måde:
Peter Bøgh fortsatte som formand, Thomas Thule blev valgt til næstformand, Sonnie Schmidt som
kasserer, Jørgen Fjordvald tog sig af snerydningen og Kirsten Jørgensen fortsatte som sekretær.
Bestyrelse suppleanterne har været Arne Nielsen og Ole Engstrand der begge været indkaldt til
bestyrelsesmøderne.
Revisorer har været: Lene Krogh Ellgaard og Preben Tornqvist som revisor suppleant Leif
Stangebye.
Grundejerforeningen har i dag 104 medlemmer heraf 95 betalende. Vores medlemsantal er stabilt
dog med en lille nedgang af medlemmer set i forhold til tidligere år. Vores Snerydningsordning
omfatter 826 parceller.
Der har i det forløbne år været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Året har været meget turbulent, vores
formand, Peter Bøgh, har haft en stor arbejdsbyrde, hvilket har betydet, at han kun i mindre grad har
deltaget i bestyrelsesarbejdet.
Foreningens bank har endvidere gjort opmærksom på, at vi ikke overholder de krav, der stilles til
foreninger anno 2016. Dette skete i forbindelse med revisionen af foreningens regnskab. Foreningen
har haft kontakt til banken og skal nu igennem en del papirarbejde for at blive godkendt anno 2016.

Bestyrelsen har på foreningens vegne valgt at prioritere 6 ”projekter” i 20152016
Hundige Havn og Moler
Projektet går ud på, at bestyrelsen ønsker at gøre molerne tilgængelige for Greve kommunens
borgere. Det er i dag ikke muligt at komme ud på molerne, men bestyrelsen ønsker, at borgerne skal
kunne komme i bedre kontakt med havet.
Bestyrelsen har haft kontakt til både kommunen og havnebestyrelsen. Endvidere har bestyrelsen
haft møde med en entreprenør fra Aarsleff omkring udførelsen af projektet. Der skal søges en række
fonde, da det er et ret omfangsrigt anlægsprojekt, som kommunen ikke på nuværende tidspunkt har
midler til.
I forbindelse med projektet havde bestyrelsen en ”walk and talk” med borgmester Pernille
Beckmann på molerne. En god måde at fortælle om projektet og omfanget heraf.

Granhaugen
Området har sit navn efter Villa Granhaugen, der blev opført af fabrikant Oluf Bjørløw, der havde
erhvervet grunden i 1919. Villa Granhaugen var Greve kommunes første rådhus fra 1948 til 1958.
Sidste år åbnede kommunen en kile i den sydlige del af området fra strandvejen til stranden, denne
kile er i år gjort bredere ned mod stranden, da der er blevet beskåret en del Rosa Rogusa. Dette er
ikke alene gjort for at forbedre udsigten til havet, men også for at give bedre vækstmuligheder for
det strandoverdrevs område der ligger lige inden for klitterne. Strandoverdrev er en naturform, der
er sjælden, og den er derfor beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. På området finder man f.eks.
engelskgræs og nikkende kobjælde
I Sydkysten har foreningen haft et læserbrev omkring forfatningen af parken og ønske om
forædlingen af området.
Hundige Parken
Dette er et projekt som bestyrelsen har beskæftiget sig med de sidst to år. Bestyrelsen har haft en
god dialog med kommunen vedrørende parken. Ligeledes har bestyrelsen deltaget i de møder, der
har været omkring parken og har endvidere været på en ”walk and talk” med borgmesteren og
kommunens planlæggere i forbindelse med udvikling af parken. På trods at parken ikke er helt
færdig endnu, betragter bestyrelsen projektet som afsluttet fra forenings side. Bestyrelsen er
kommet igennem med mange af vores ideer.
Strandvejen
Bestyrelsen har holdt sig orienterede om udviklingen på strandvejen samt de ændringer som Greve
kommune er i gang med for strandvejen. Disse er ret omfattende og det ser ud til, at kommunen
ønsker at åbne strandvejen for liberalt erhverv og dermed gøre den mere livlig. Vi kommer til at
følge udviklingen i de kommende måneder.
Bestyrelsen har deltaget i borgermødet den 17. maj 2016 om forslag til lokalplan nr. 11.47
Strandvejsområdet samt forslag til Kommuneplanstillæg nr. 7.
Langs strandvejen er der plantet nye træer, til erstatning af de træer der var gået ud. Disse er
endvidere sikret en bedre overlevelse, da de er blevet forsynet med ”fodposer” til vanding.
Stranden
Et tilbagevenden punkt på foreningens generalforsamlinger er ”fedtemøj” – ingen gider det, og
kommunen har ikke altid de fornødne ressourcer til at håndtere det. Der har været rigtig mange
tiltag over de seneste år. I indeværende år har kommunen taget en ny metode i brug – man skubber
”møget” ud i vandet og lader det synke til bunds. Det er en billig metode, da man ikke skal
transportere tangen væk eller lade det ligge i bunker på stranden og rådne. Hvorvidt metoden virker,
får borgerne rig mulighed for at konstatere hen over kommende sommer.
Foreningen har deltaget i borgermøde omkring Strandparken på Ishøj Rådhus den 11. maj 2016.
Hjemmesiden
Bestyrelsen har opdateret hjemmesiden og arbejder løbende med at gøre den mere informativ.
100 Års jubilæumsfesten
foreningen kan I 2017 fejre sit 100 års jubilæum. Foreningen arbejder på et jubilæumsskrift.
Endvidere er selve planlægningen af festen i gang.

Afslutning
Bestyrelsen har, som tidligere nævnt haft et turbulent år og der har desværre ikke været afholdt
sociale arrangementer for foreningens medlemmer, men bestyrelsen vil prioritere
medlemsarrangementer højt i de kommende år.
Bestyrelsen har haft mange møder omkring projekterne: Hundige Parken og Hundige Havn og
desuden har foreningen 100 års jubilæum i 2017.
Bestyrelsen takker Lis Adamsen for hendes hjælp med regnskabet i det forløbne år. Da Lis
Adamsen desværre ikke kan være til stede på generalforsamlingen, har bestyrelsen overbragt hende
en erkendtlighed for hendes arbejde.
Peter Bøgh takkes for hans arbejde i bestyrelsen.
Næstformanden Thomas Thule takkede alle i bestyrelsen for et godt samarbejde.

Bestyrelsen, den 19. maj 2016

Thomas Thule
Næstformand

