Boderne

G

ru ndejerfo rening

Referat af ordinær generalforsamling søndagd.29.juli 2018 kl. 10.00 på Boderne 1 med fØlgende dagsorden:

L. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Valg af dirigent: Philip Marker(1-)
Va lg af stem metæl le re : N ie ls-Tue- Katja-G itte.
Valg af referent: Aksel(48)
Alle blev valgt enstemmigt af generalforsamlingen
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig samt at der var 56
medlemmer samt 12 fuldmagter tilstede.
Dirigenten spurgte til hvorvidt forsamlingen havde kommentarer til indkaldelsen.
Jens Christensen(18) udtrykte stærk utilfredshed med, at bestyrelsen havde udsendt indkaldelse sammen med en

forkert vedtægt.
Arne lpsen(60) bekendtgiorde, at ud over at bes§relsen havde foreslået ham til den ledige plads var der 2 andre,
som ønskede valg.

2.

Beretning om foreningens virksomhed
Beretning for 2017 for Boderne Grundejerforening.
Formanden aflagde på bes§relsens vegne beretning for 2OL7. Beretningen fremgår i sin fulde udstrækning i det
vedlagte bilag.
Der var ikke kommentarer eller spørgsmå1

til beretningen som blev taget til efterretning

af generalforsamlingen.

3.

Det reviderede regnskab og budgettet for det kommende år til godkendelse.
Overskud på kr. 37.576,- og egenkapitalen er på kr. 50.625,-.
Fældning af træer ved Grødby Å og skoven viser en indtægt næste på kr. 5.814,-. i stedet for en stor udgift.

Arne lpsen(60)var utilfreds med at bes§relsen var kontingentfri. Dette fremgår ikke af vedtægterne.
Gitte (96) spurgte til om man troede at udgiften på 50.000 til veje m.v. var tilstrækkelig.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Budgettet blev enstemmigt god ke ndt.

4.

Valg

til bestyrelsen m.m.

er Poul Aksel Eriksen, Aksel Holst SØrensen og Ronald Hansen, Ronald modtager ikke genvalg, i stedet
foreslår bestyrelsen Arne lpsen
Aksel og Poul Aksel vælger ikke at genopstille og Niels, samt Per vælger at trække sig fra bestyrelsen.
På valg

Dirigenten bad generalforsamlingen om at fremkomme med kandidater til en ny bestyrelse:
Forslag Arne lpsen(60): Vil være stolt af at bo i Boderne
Forslag Gunnar Tindborg(54): Vil have styr på forholdene, vil selv vælge sine kampe.

Forslag Niels Jacob(35): Vil bevare dalen
Poul Ellehøj(a2): Vilgerne pr6ve igen
Philip Marker(1): Vil anvende sin erfaring fra andre bestyrelser
Der var ikke øvrige kandidater hvorfor generalforsamlingen enstemmigt godkendte disse

Bestyrelsessuppleant, der er for øjeblikket ingen, men bestyrelsen havde foreslået Philip Marker
Hasse Larsen(43) blev foreslået og enstemmigt valgt af generalforsamlingen
Valg af revisor. På valg er Jens Bentsen (26) som blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen

Valg af revisorsuppleant
På valg er Laila Buhl-Madsen (44) som blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen

5.

lndkomne forslag, der er ikke indkommet noget forslag

6.

fastsættelse af kontingent

til den oparbejdede kapital. Efter lidt
diskussion blev det enstemmigt godkendt at fastholde det nuværende kontingent på kr. 700 pr ejendom.
Der var en enkelt som ønskede kontingentet nedsat under henvisning

7.

Eventuelt

Et medlem spurgte om man kunne købe sig fri fra arbejdsdage
Der var et forslag om man kunne lave opsamlingsplads til affald i skoven
Et medlem forslog at cykelstien blev placeret et andet sted (markvejen)
2 medlemmer opfordrede til at holde opryddet omkring egen grund og at holde stierne ryddet.
Et medlem rejste spørgsmålet om vi i det hele taget kan blande os i militærets brug af landingsplads.
Et medlem spurgte til hvem der er valgt for 1 eller 2 år i bestyrelsen? Dette kan fprst afg6res efter at bestyrelsen har
konstitueret sig og vil blive udsendt til alle medlemmer.

Mødet slut kl. 12.00

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved en mindre buffet. Med venlig hilsen og på gensyn

Philip Marker(1)

Boderne den3L/7 2OL8

Bestyrelsens beretnins for 2017
Jeg vil starte med at unds§lde, at de vedtægter vi sendte til jer i første omgang ikke var korrekte, vores
sekretær havde brugt de vedtægter der var sendt ud ved indkaldelsen til generalforsamlingen i2017 og en
del år tidligere selv om de var ændret i2010, men der er intet at bebrejde Gerd, det er alle os andre fra
bestyrelse og medlemmer der har overset fejlen i mange år. Gerd gør i øvngt et kæmpearbejde for vores
forening, bl.a. har hun ået styr på vores adressekartotek der var mange fejl i, da hun overtog det. Men nu til
beretningen. Jeg gør opmærksom på at det er bestyrelsens beretning, som har godkendt den og ikke
formandens beretning, præcis som i de tidligere år.

vil vi fortælle lidt om vores forhold til vores kommune, vi bruger meget tid på at skabe et godt forhold
til kommunen og deltager i mange møder især i vintersæsonen, jeg vil geruremgå de vigJigste emner her.
Samtidig kan jeg oplyse, at vi ikke afholder noget møde med kommunen, hvor ikke mindst Aksel vores
Først

næstformand og jeg kan deltage sammen og gerne flere fra bestyrelsen, og de breve/mail der bliver sendt til
kommunen har jeg forinden sendt til vores næstformand, således at vi er enige om hvad vi skal sende, det er
noget jeg hm lært at man skal gøre dengang jeg var kommunalchef, jeg tror, at det er på denne
baggrund, at den afgaende formand for teknisk udvalg Carsten Skeiby takkede for det gode samarbejde, der
var rnellem kommunen og vores forening. Vi har et virkelig godt forhold til kommunelL selv om vi absolut
ikke er enige i det jeg vil gennemgå her.

BOFA de henvendte sig her i forsommeren og var meget utilfredse med vores veje, og fortalte at
arbejdstilsynet var enigt med dem, jeg blev jaget ud af sengen kl. 07.00 og kørt nrndt på vores veje med
BOFA bilen, de mener helt klart at vores veje trænger til en voldsom vedligeholdelse, bolægningen er ikke
god nok og vejene ikke brede nok, og der skal laves vejkasser og ikke bare ffldes skærver i hullerne, det har
foreløbigt fået den konsekvens at 9 af vores medlemmer har fået besked på at flytte deres affaldsstativer og
der er muligvis mere i vente, vi har måffet love at lave en vendeplads ved nr. 79, ellers ville de ikke køre i
hele dette område, det bliver en af de store opgaver for den kommende bestyrelse at ffi lavet en aftale begge
parter kan leve med, men det kommer til at koste mange penge. Og en masse frivilligt arbejde fra jer, vi skal
alle ud med skovl ogømenæb. Men det er ikke nok at det kun er dem der plejer at kommer, når vi har
arbejdslørdag eller strandrensning, vi skal have mange flere til at være aktive ellers kommer det til at koste
os mange penge. Og her skal man tænke på at kravet til vejene er forskellige om det er en offentlig
myndighed, som BOFA, Postvæsenet eller leverandør af tunge effekter som møbler, byggematerialer m.m.
også blandt vores medlemrner er ønsket meget forskelligt, nogle bruger kun deres sommerhuse i kort tid om
sommeren, nogle bor der længere, ja vi har 7 til I stykker der bor her hele aret, hertil kommer at militæret
bruger vores veje og vi har 2 landmænd dsr er nødt til at bruge vores veje for at komme til deres marker og
skove, derfor har vi nogle frivillige aftaler med disse.
Men der skal bruges mange penge i de kommende år.
Et af de gamle problemer er vores ønske om en cykelsti fra Rosengården til Boderne, vi troede at den ville
være på plads til sommersæsonen i år, det havde udvalgsformanden Carsten Skeiby lovet os,
kommunalbestyrelsen havde godkendt det på den betingelse at udvalget kunne finde pengene indenfor deres
eget budget, og det havde de, men så kom kommunevalget og det nye udvalg vil1e hellere bruge
pengene andre steder trods vores protester på tre til fire møder, men nu har et flertal i det nye udvalg lovet
os at pengene bliver afsat på anlægsbudgettet for 2019, men to af udvalgsmedlemmer mener at pengene
hellere skal bruges bedre andre steder, så nu må vi se, det bliver en vigtig opgave for den nye bestyrelse.
Men det er ikke, fordi vores ønske ikke har ffiet opbakning fra stort set alle her på Syd - og Midtbornholm.
Aakirkeby borgerforening støtter os, Syte (handelsstandsforeningen og turistforeningen) støffer vores ønske,
det gør Aakirkeby byting der repræsenterer 29 forskellige foreninger i Aakirkeby og omegn også. Altså hele
forenings livet på Midtbomholm finder behovet mega stort. Det er vigtigt vi holder tæt kontakt til disse
foreninget, da de har indflydelse på hvad der i kommunen prioteres. Hertil kommer selvfølge vores
nærmeste naboer Marion Lund på Vandrehjemmet, hun har især i for og efter sæsonen masse af
lejerskoleelever og de skal alle mindst engang om dagen på en spadsere tur til Boderne mellem de mange
biler. Stærmose og Philip Marcher som begge trækker mange folk til Boderne støtter også os og selvfølgelig
Havneforeningen og de sidste der har støtte vores ønske er militæret, de har allerede en del trafik til havnen

men venter meget mere, det er vigtigt at den kommende bestyrelse holder fast i alle disse kontakteq uden
deres forsatte støtte får vi ikke løst dette problem. Så vi skal holde en tæt kontakt til områdets foreninger og
virksomheder.
Næste problem vi vil nævne er mangel på parkeringspladser, det er absolut ikke noget nyt problem, dengang
jeg kom i denne bestyrelse for ca. 12 - 13 ar siden var det et problem vores daværende tekniske udvalgs
mand Mogens Drejer arbejdede meget med og han fik indgået en aftale med kommunen således at
kapaciteten af vores asfalterede parkeringsplads ville blive udvidet med 50 yo, men det blev aldrig
gennemført kommunen satte nye folk på opgaven og de mente, at der ikke var behov for flere
parkeringspladser og at manglen af parkeringspladser ihøj grad skyldes at sommerhusejerne ikke parkerede
på egen grund som de er forpligtigede til men optog de offentlige parkeringspladser, kravet om at man skal
kunne parkere på egen grund er formentligt et krav vi vil møde hyppigere og hlppigere. Og det er ikke et
n1,t krav, dengangjeg var elev i begyndelsen af60 erne var det et ufravigeligt krav at enhver grund der
skulle udstykkes skulle der være en fast vej til. Og det krav er uændret også her i Boderne. Vi ønsker ikke
store asfalterede parkeringspladser, men nogle arealer hvor folk må parkere, for øjeblikket er det forbudt at
parkere på fællesarealerne, bortset for arealet nord for nedkørslen til Sletten. Vi tror at alle er klar over
denne marrgel af parkeringspladser men ønsker ikke parkering for tæt på deres eget hus, men måske nok hos
naboen. Vi kan risikere at det vil gå udover Stærmose og hotellet hvis folk ikke kan finde en
parkeringsplads hernede. De vil gå glip af strøgkunder og badegæster, hvis de ikke kan parkere hos os" Nico
Stærmose var kreativ og lavede nogle parkeringspladser i forbindelse med bus vendepladsEn, men både
disse parkeringspladser og bus vendepladsen er ulovlige, de ligger i landzone og for tæt på havet man kan
da ikke i firld alvor kræve at folk skal stå af bussen ved Rosengården og gå til Bodenre, men i denne sag kan
vi ikke bebrejde kommunen noget, de støtter os 100 oÅ,mefl det er overordnede myrdigheder der har
annulleret kommunens tilladelse, kommunen har med støtte fra os anket denne afgørelse, det er også en sag
vi må følgetæl det kan ikke være rigtlgt at man kan Lave landingsbane for flyvemaskiner og helikopterne i
landzone men ikke en vendeplades for busser. BAT nægter at bruge vendepladsen ved nr. 8, som Aakirkeby
kommune lavede som bus vendeplads, der holder for mange biler og folk ved butikkeme og de har svært
ved at komme over Grødby å Endnu en sag der skal bruges en del tid på. Hvis myndighedeme stadig
afriser vores ønske om bus vendeplads, må vi kontakte vores folketingsmedlemmer og ffi dem til at
arrangere et møde mellem myndighederne og os.

Men vi har flere tidkrævende sager at drøfte med vores kommune. I første omgang mente kommunen ikke
det var muligt at vores område kunne føres over fra landzone til sommerhusområde, men vi henvendte os til
vores folketingsmedlem Peter Juel-Jensen og han undersøgte sagen grundigt og fandt udad at det kunne godt
ske, og det har kommunen nu indrømmet, at det var dem der havde taget fejl og vores forening der havde
ret, men så er der kommet nye problemer, nemlig afgrænsningen, vi fik tilsendt et kort og der opdagede
Aksel og jeg, at der var en del besynderlige ting bl.a. var 49a" 49b og 49c ikke sommerhuse længere og
afgrænsningen ved å en var også mærkeligt vi gik ind i sagen og fik besked på at afgrænsningen var lavet
efter en besluhring i 1988, hvor man havde lavet denne afgrænsning i en kommuneplan og den var
fremsendt til vores grundejerforeningen uden vi havde lavet vrøvl over denne afgrænsning, det burde vi den
gang, men vores kraftige protester har alligevel haft en virkning vi har ffiet et nyt kort med afgrænsning men
denne afgrænsning er stadig usikker, tilsyneladende er den del af Stærmose 's ejendomme der ligger øst for
Bodernevej nu sommerhusområde medens bygningeme vest for vejen er landzone, vi har bedt om et møde
for at drøfte denne situation, men på grund af ferietiden kan dette møde først holdes i september/oktober så
vi har ingen afklaring i dag, men den kommende bestyrelse må sætte en masse krydser i deres kalender i
vinterhalvåret, det er da kommunen og for den sags skyld også militæret har tid at holde møder. Aksel pastår
at vi har haft mindst2} møder med kommunen i de sidste 4 til5 år. Og det skal nok passe. Og hvis vores
zonestilling bliver ændret fra landzone til sommerhusområde, skal der laves en lokalplan og her er det meget
vigtrgt at vores forening er med fra starten og derved præge udkastet, men det kræver at man har sat sig ind i
lovgivningen for det altid lettere at få indflydelse, hvis man er med fra starten og ikke skal ændret i et
forslag kommunen har udformet og I skal regne med at I alle bliver indkaldt til en del møder i løbet af
vinteren, således at I også kan sætte jeres præg på lokalplanen. Men bestyrelsen skal lave forarbejdet,
således at vores medlemmer får den størst mulige indflydelse. Med hensyn til kommunen er det blevet mere
indviklet at have dialog med dem, før havde vi et udvalg og en forvaltning, den er nu efter kommunevalget

delt i to, planlægning m-m. er i Rønne under borgmesterens kommando medens veje, stier med mere stadig
Leif Olsen formarrd, og de har hver sin chef, så der er noget for os at holde styr på. Og
selv for mig, som gammel kornmunal ansat er det rimeligt indviklet er det til Tejn eller Rønne du skal
henvende dig.
En anden sag er vores pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen, det var et krav den gamle
Aakirkeby kommrrne stillede for at godkende udstykningen og lovliggørelse af Bodeme, en af mine første
sager som bestyrelsesmedlem var at overbevise Retten i Rønne om at fællesarealerne der tidligere havde
tilhørt Store Loftsgård nu var ejet af grundejerforeningen, da vores sommerhuse blev lovliggiort i 1976 pb
betingelse at der skulle udlægges store friarealer, glemte den daværende bestyrelse og kommunen at ffi
arealerne overført til foreningen, men efter en lang retssag med god hjælp af ejeren af Lille Loftsgard og de
tidligere ansatte ved Aakirkeby kommune fft vi tilkendt arealeme og slap for at vi igen skulle betale for
arealerne vi tidligere havde beølt for ellers skulle vi have været af med mange penge til arvingeme fra Store
Loftsgård. Men i et forsøg for at finde ud af hvad der var op og ned i betingelserne for lovliggørelse satte jeg
mig i nogle dage at gennemgå alle de mange dokumenter vi har arvet fra Knud Jespersen tid som formand,
det var en stor opgave, jeg har også flere gange talt med samtlige ansatte fra Aakirkeby kommune som var
med til lovliggørelsen, de henviste til alle de sagsakter der var lavet i tiden 1971 tll1976 i forbindelse med
lovliggørelsen, disse sagsakter var overdraget til BRK ved kommulesammenlægningen i2003,jeg bad
derfor om aktindsiS i kommunen, for at kunne læse hele sagen fra1971til1976 igennem, for at finde ud af
hvad der var op eller ned, men fik den besked fra kommunen at disse sagsakter ikke eksisterede længere, så
vi stod pa bar bund og der var ikke andet for end at læse de mange sagsakter igennem som vi havde arvet fra
Knud Jespersen. Og der er blevet taget mange kopier til kommunen, normalt ville det være omvendt nemlig
os der fft kopier fra kommunen. Jeg fandt ikke alt hvad jeg søgte, men jeg fandt noget meget overraskende i
forbindelse med at godkende området og tilladelse til at udsfykke området stillede Aakirkeby kommune en
række krav, et var atkommunen vederlagsfrit skulle have overdraget fra de to garde hele kystarealet, den
asfalterede parkeringspladsen samt og det som var nyt for os arealet øst for Grødby å, hvis de to gårde som
ønsket skulle ffi lov at udstykke sommerhusgrundene og disse arealer skulle kommunen havde $atis mod at
stå for den fremtidige vedligeholdelse, men den forpligtelse har de ikke overholdt, for arealet ved åen, her
har vi være nødt til at bruge en del penge og arbejdskraft, så opdager vi nu at arcalet slet il<ke vores. Vores
næstformand Aksel havde haft mistanke om der var noget mærkelig ved dette areal, men vi havde to gange
skriftligt bedt om oplysning om ejerforholdet til dette areal og begge gange svarede kommunen at det var
vores, men nu stod jeg med papirer i handen der viste at det var kommunes og det var tinglyst m. m. allerede
i1976- Men kommunen hævdede at vi havde overtaget arealet i2007 og fremsendte et skøde, som den
daværende bestyrelse havde underskrevet, det var over alle fællesarealerne fra Lille Loftsgård, som vi var
blevet enige om med Arne Munch, at vi måtte ffi styr på nu selv om det burde være sket for 30 år siden, det
er tidskrævende at rydde op efter så mange år. Og jeg tror desværre der er stadig en del ting der mangler at
blive ryddet op i. Men jeg har sommetider det indtryk, at folk tror at hvis de stikker hovedet i en busk, så
løser problemer sig af sig selv men det gør det ikke. Og det var korrekt at matr. nr. for arealet øst for Grødby
å stod som et af de mange matr. nr. der stod i skødet, men det var Arne Munch der nu solgte arealet til os, og
hvordan kunne han overdrage et areal til os, som hani 1976 havde overdraget til kommunen og som
kommunen havde undladt at vedligeholde og som havde kostet os en del penge og arbejde, dette problem
sidder kommunen stadig og tænker over og der skal holdes et møde om dette når ferietiden er forbi. Det
bliver et af de første møder den nye bestyrelse ffir og det er med det nye planudvalg. Vi har bedt om et
afklarende møde og venter bare på indbydelsen, den kommer sikkert om et par måneder.
Ja det var lidt om vores problemer med kommunen, der er nok attage fat i, men som sagt er det heldigt at
den nuværende bestyrelse har et formidabelt godt samarbejde med kommunen med stor gensidig respekt,
håber også at den kommende bestyrelse forsat ffir det.
er i Tejn og her er

Et andet af vores store problemer er vores samarbejde med militæret, dengang jeg kom i bestyrelsen var det
rimeligt enkelt, bestyrelsen havde en samarbejdsparhrer og det var kommandanten, nu har vi 3
samarbejdsparbrere vi skal holde os gode venner med, der er stadig kommandanten, men reelt har han kun
indflydelse på hjemmeværnet og deres brug af Raghammer, de professionelle soldater hører under
brigadechefen som er oberstløjtnant Abildgård og han styres af forsvarskommandoen og hærens operative
kommando, men alt vedr. Raghammer sikkerhed m.m. styres af FES som sidder i}{jørrlrrgmen deres lokale
mand er major Torben Hedemann, så alt aftrængigt af hvad vores problem er, er det en af disse tre vi skal

have fat eller deres chefer, heldigvis har Aksel og jeg ffiet opbygget et godt forhold til disse personer, og det
har været meget medvirkende til at vi ikke i de sidste 4 til 5 ar har haft de store problemer, vi tager fat i dem
med det samme og derved bliver de begrænsede, jeg tror at uden for sæsonen har vi næsten en kontakt med
diverse militærpersoner engang om ugen. I det forløbne år har vi kun haft en sag med problemer, der blev
fundet en masse patronhylster ved nr. 95 og Russersletten som den hedder i daglig tale og der var også
skarpe patroner i mellem og mine kilder fortalte mig at det havde været polske Nato soldater, der havde
skudt henover sikkerhedszonen og ind på s§dearealet, jeg kontaktede straks militæret for man må ikke
s§de udenfor det militære areal og ind på s§debanen, der blev en lettere panik og der blev omgående
ryddet op og man pastod at der ikke var skudt udenfor s§dearealet men at patroneme og hylstrene var tabt
af en bil, det troede jeg ikke på men da de blev ved at påstå at det var sandt men samtidig fortalte mig at
sikkerhedsreglerne ville blive indskærpet også når det var udenlandske soldater accepterede jeg deres
forklaring, ellers havde vores kontakter ffiet en masse vrøvl op gennem systemet uden grund, så på den
konto har vi ffiet en del good will og ettæt forhold som vi nødigt skal sætte til.
Men ellers er der store opgaver for bestyrelsen i forhold til militæret og der ligger meget ude i horisonten
som er svær at overse, der er ingen tvivl om at der kommer mange store øvelser i vores ornrade ogsa med
Nato soldater fra andre lande, sidste vinter havde vi besøg af en masse soldater fra bl.a. Polen og Litauen, og
der var en stor militær aktivitet med meget larm hele efteråret, ogsa med en masse soldater fra Jægerkorpset
og frømandskorpset til gengæld har der været meget stille i foråret, men det s§ldes udelukkende at næsten
alle vores soldater er på opgaver i udlandet, mange er i Afghanistan, andre i Estland og i Syrien og vores
kontaktmand for Raghammer Torben Hedemann er chef for de danske styrker i Afghanistan, ham mangler
vi i det daglige. Men han kommer tilbage i løbet af et par måneder efter hvad vi ved. Med det nye
forsvarsforlig vil styrken på Almegårds kaserne blive fordoblet og alt andet lige vil det øge aktiviteterne og
afspærringerne på Raghamrner mærkbarL Man regner med at forøgelsen af antallet af soldater vil ske
løbende og først være helt på plads i2021. Vi er blevet kontaktet af ejeren af nr.79 om at vi ikke klnne tage
en sag op med militæret, som I ved må der ikke afspærres fra den 1516 til l5l8 og det kontrollerer vi, at det
blev overholdt, i år var næsten hele juni friholdt for afspærringer undtagen den l3 og 14. juni mener jeg det
var, det betød at husejeme kom den 1/6 men måtte rejse hjem og kom igen den 1216, ogkomme tilbage den
1516, omman ikke kunne lave planlægningen lidt mere hensynsfuldt for jer der bor i sikkerhedsområdet, det
vil vi tage op ved fiørste lejlighed med brigadechefen. Der er jo mange planer for Raghammer, jeg fortalte
sidste år at der var lavet en lukket 500 meter bane og den vil også i fremtiden blive brugt om soflrmeren,
militæret har giort os opmærksom på at godt nok har miljøstyrelsen forbudt øvelser fra 1516 til 15/8 men det
gælder kun afspærringer og ikke støj fra arealet om det er rigtigt ved jeg ikke, men det er nok en sag vi bør
foreligge miljøstyrelsen, rt.år det bliver aktuelt.
Men I har ve1 set at militæret har udvidet øvelsesarealet betragteligt, hele arealet fra Sdr. Landevej til
øvelsesarealet er der plantet træer i række, der skal soldaterne har jeg ffiet oplyst træne i fremrykning om det
også medfører skydning og anden larrn kan vi ikke ffi oplyst endnu og det er også der, der skal laves en
landingsbane for Herkules flyvemaskine, hvor de skal træne i at lande med soldater, bilsr og andet udstyr,
de skulle gerne kunne tømme maskinen på få minutter så den kan komme af sted igen inden de bliver
opdagede, de endelige godkendelser er ikke på plads endnu, men vi ved at flugtskydebanen allerede er
varslet om at de ikke kan bruge banen så meget som tidligere, så der må være noget på vej, det er
miljøstyrelsen der skal give tilladelsen og man snakker om at der må landes i 36 dage og det er efter hvad vi
ved miljøstyrelsen der skal kontrollere at dette bliver overholdt og der er ingen begrænsninger i
sommerperioden fra 1516 tit 15/8, det gælder i wngtogsa for helikopterlandinger som jo larmer en del.
Men vi ved ikke endnu om der i de 36 dage må startes og landes flere gange i løbet en dag, og om man må
starte og lande om aftenen el1er natten, men en af mine kilder har sagt, de skal jo også træne når det er
mørl<t, så der er noget for bestyrelsen at tage fat i. Vi ved heller ikke om flyvemaskiner fra andre Nato lande
rnå træne på den nye flyveplads. Det har de jo problemer med over Vestjylland ved Fanø, der skal Nato
landene have en fælles øvelsesplads for de nye jetjagere, hvilket der forstaeligt er mange problemer med.
Så det er ikke kun kommunen der vil medføre mange møder i vinterperioden men også militæret, begge
steder må bestyrelsen være meget aktive, ellers bliver det ikke sjovt at bo i vores område.
Til slut vil jeg takke mine bestyrelseskollegaer for det kæmpearbejde de laver, jeg tror ikke at der findes
nogen her der har fantasi om, hvor meget tid vi bruger på vores arbejde, det er ogsa derfor Nalle har sagt
stop allerede her efter et år, han har jo sine butikker at passe, jeg har tænkt en del over om vi skulle forslå at
udvidet bestyrelsen til 7, således at vi var flere om arbejdet.

Jeg har været inde på vores problemer med vores veje og vi har også fliet en del henvendelser vedr. vores
fællesarealer der ser noget for skellige ud, nogle holder naboerne pænt medens andre frr lov at gro til, når vi
får lidt tid til overs burde bestyrelsen tage på en rundtur. Men vores midler er begrænsede og vi har ikke i år

nået sa meget som vi havde håbet på.
Aksel vil geme sige noget i tilknyhfng

til beretningen,

som en del afberetningen
Aksels kommentar var, ud over specielle forhandlinger med kommunerq at bes§relsen stod bag ved

berehringen.
Derudover har det været en kæmpe fordel, at PA har mange kontakter i det offentlige system, som vi har
kunnet tækfte på.

