
Bestyrelsens beretning for året 2017 
 
Bestyrelsen: Alle, der følger med i foreningens virke, vil vide, at der har været afholdt 4 

bestyrelsesmøder, og alle referater fra bestyrelsesmøder lægges på foreningens hjemmeside 

www.fredendal.dk og også på facebook. 

 

Området: 

Så blev den sidste runde af kloakeringen gennemført, og vi kan arbejde os hen mod almindelige 

tilstande igen. Vejene har lidt under gravearbejdet, men det er aftalt med Samsø Spildevand, at når 

vejret tillader det, så vil vejene blive rettet op. Det samme gør sig gældende med den entreprenør, 

der flere steder har foretaget tilslutning fra de enkelte ejendomme til den fælles kloakledning. Denne 

entreprenørs maskiner har været en for hård belastning på nogle græsrabatter.  

 

På Skovvejen ud for bommen er der blevet fældet et stort træ og ryddet noget beplantning, så vejen 

er blevet udvidet og færdsel forbi bommen er blevet lettere. Det sidste arbejde der, bliver udført 

snarest. 

 

Nordstien er blevet beskåret på det nederste stykke mod stranden. 

 

Der er sat skilte op med markering af, at hunde skal føres i snor samt efterladenskaber samles op. 

Desuden er der kommet nye skilte op med hastighedsbegrænsning samt blind vej skiltet, - der måtte 

vige for en landbrugs maskine.  

 

Den evige akilleshæl er beskæring ud til foreningens fællesarealer. Mange skelpæle kan ikke findes, 

men foreningen og enkelt medlemmer har haft god gavn af Gunnar Nielsens overblik på det område – så 

tak Gunner for din indsats her. MEN igen, igen – få nu styr på egne skelpæle, - og overhold kommunens 

regler om beskæring – TAK! Bestyrelsen har besluttet, at tidligere tiders langmodig med de ejere, der 

ikke efterkommer henvendelse vedrørende beskæring, nu må ophøre. Der vil blive taget en personlig 

kontakt og hjælper det ikke, så må kommunen ind over. 

 

Cykelstier: 

Kommunen har besluttet, at der etableres en cykelsti fra Mårup Skov bag om Brugsen og videre ad 

landevejen til Nordby. Det var den løsning vi ønskede, og som Nordby Borgerforening også pegede på. 

Så skulle der gerne komme lidt flere forbi og være med til at holde liv i Brugsen 

 

Hav dambrug:  

Snaptun Fiske Export A/S er blevet taget i at fuske med både miljøskadelig medicin og udledningen af 

kobber, - så miljømyndighederne har ekstra fokus på dette Hav dambrug, som påvirker vandet i 

Nordby bugt. Danmarks Naturfredningsforenings Samsø afdeling følger denne sag nøje, og vi har lovet 

dem fuld opbakning, hvis de skulle have brug for det. 

 

Fritidshusejernes Landsforening: 

Efter en del internt kaos i den forening besluttede vi at udmelde os (kunne ikke se, at der var en 

nytteværdi). I stedet indhentede vi forsikringstilbud hos flere udbydere, - for fortsat at have samme 

dækning som tidligere.  Det viste sig at være ganske dyrt, og da landsforeningen tilsyneladende fik 

ryddet op i det interne kaos, så har vi genindmeldt os, og får så forsikringerne med rabat gennem 

Landsforeningen. 

http://www.fredendal.dk/


 

Affaldsstation Nordøen: 

Kommunen har besluttet at undersøge mulighederne for etablering af to pladser til opsamling af 

haveaffald fra husholdninger udover Harpesdal. Sandsynligvis en i Nordby og en i Onsbjerg. Hvornår 

etableringen vil ske er endnu ikke oplyst.  

 

Bredbånd: 

 

Bestyrelsen har modtaget et par henvendelser om bredbånds forbindelser, - ønsker fra medlemmerne 

om at kunne koble sig på hos Samsø Bredbånd. 

Vi påtog os at undersøge mulighederne, - for at kunne orienter foreningens medlemmer. 

  

Det viste sig, at Mårup Østerstrand Syd også havde talt med Samsø Bredbånd, og den mest optimale 

placering var på en grund i SYD. Oplægget er vedlagt indkaldelsen til i dag. Vi ved ikke, om det bliver 

til noget, - men hvis en lodsejer i Syd ønsker en mast opsat, så skal dette først godkendes af 

kommunen og det skal under alle omstændigheder til nabohøring. Der er tale om  en mast på 24 meter – 

en gittermast, der vil være meget synlig i hele området. Peter Lenk-Hansen vil orientere mere om 

dette under dagsorden punktet ”eventuelt”. 

 

Overvejelser: 

I nogle foreningen vælger man en bestyrelse, der så efterfølgende konstituerer sig selv med formand 

og kasserer. Vi har overvejet, om det også kunne være en model for denne forening, - ikke noget, der 

kan besluttes nu, men eventuelt til fremlæggelse på næste generalforsamling. 

 Men det kan jo være, at der bliver kampvalg om den (om lidt) ledige formandspost, - det håber vi. 

 

Nye medlemmer: 

                    Velkommen til Musvitvej 3 – Svend Aage Walsoe/ Kim Jensen m. fl. 

         Spætmejsevej 1  - Michael Sejrup Bonde 

         Blåmejsevej 14  -  Jonna og Søren Wrang 

                                                   Topmejsevej 9  - Tove og Kaj Nielsen/ Connie og Steen Morthorst 

 

   

 

Medlemmers e-mails, HUSK at give besked ved ændring i mailadresse til fabricius.claus@gmail.com 

 
Jeg vil gerne til slut takke den øvrige bestyrelse for en engageret og ansvarsfuld  indsats.  

 

 På bestyrelsens vegne  Anne Jacobsen marts 2018 


