
Bestyrelsens Beretning for regnskabsåret zotl - GIF strandlodden.

Bestyrelsen har haft et relativt stille år og vi har afholdt 3 møder siden generalforsamlingen sidste
år og det har været i maj, september og marts her i år. Der har ikke været de store opgaver - men
vi har haft en udestående opgave, som blev aftalt ved generalforsamlingen sidste år og det var at
opsætte et par store sten ved passagen i bunden af vores vej ved nr. 15.

Dette arbejde er udført her i slutningen af efteråret 2017 oghensigten er at man ikke kan komme
fra eller til vores Forening med et stØrre køretØj udover indkørslen fra Strandvejen. Dette for at
forebygge indbrudstyveri via "baghaven".

Vedligeholdelse af vejen

Den årlige vedligeholdelse af vejen er den største post og vigtigste opgave for bestyretsen. Sidste
år slap vi med en mindre renovering - men i år er der faldet megen regn hele sommeren og det
fortsatte iefteråret oggennem vinteren indtilslutningen af februar, hvorvinteren satte ind. Vi må
derfor regne med en lidt større renovering i år - idet hullerne i vejen er flere og dybere end sidste
år.

Status i bestyrelsen

Her før generalforsamlingen er vi kun 4 medlemmer tilbage, idet Karsten Henriksen i nr. L3 har
valgt at sige fra til bestyrelsesarbejdet. Jeg håber derfor, at der er en eller flere grundejere, som
ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet. På valg er også 2 suppleanter og en revisor og suppleant til
denne.

Foreningens Økonomi

Vi har en god økonomi uden nogen gæld og en kassebeholdning på mere end 2 års kontingent og
sidste år den A1.06.2OL7 var status at alle 32 grundejere havde betalt deres kontingent. Tak til
Kirsten og Torben for at have påtaget sig denne vigtige opgave som kasserer fra ZOL6.

Nyheder fra Faxe/Faxe Ladeplads

Det nye vindmøllecenter for det store hawindmølleprojekt Kriegers Flak gik desværre ikke til Faxe
Ladeplads - men til Klintholm Havn på Møn og den vigtigste årsag var, at afstanden herfra til der,
hvor vindmØllerne skal placeres var kortest fra Klintholm.

Tilgengæld er Faxe Kommune isamarbejde med virksomheden Bregentved - ifærd med at opløre
en af Europas største Solcelleønlæg og det ligger nordøst for Haslev og er i fuld gang. Dette anlæg
skal levere strøm til over 100.000 personer.

Ny Strand og kystsikring

Faxe Kommune har den 13.11.2017 fået tilladelse af Kyststyrelsen til at opføre en ny Strand og
kystsikring lands Strandvejen. Arbejdet bør gå i gang snarest. Slutdato 13.1j..2019.
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