
Nyhedsbrev 1/2014 
Blæsten har taget voldsomt fat, det piber og synger i busk og krat,  
himmelen er mørk og grå, lidt dyster er den at kigge på,  
men ved jorden er noget som lyser op små Erantis - spinkle af krop -  
står der og skinner som tusinde sole, på deres budskab kan trygt vi stole,  
at nu går det den rigtige vej, foråret vil snart indfinde sig.  
Af Erik Munk Petersen – 2008 

 

Den ekstraordinære generalforsamling den 9. februar 2014 
Referat er blevet udsendt pr. e-mail/brev og lagt op på foreningens hjemmeside inklusive en 
tilføjelse/korrektion efter anmodning fra Lillian Lesch. 
Nyvalgte til bestyrelsen blev: Kasserer - Linda Damgaard (nr. 122), Suppleant til bestyrelsen - Gert 
Petersen (nr. 66), Revisor - Merete Rudbæk (nr. 106), Revisorsuppleant - Osvald Bock (nr. 108c). 
Vi byder alle 4 hjerteligt velkommen! 
 
Hjemmeside 
”Er der én, som måske kunne hjælpe bestyrelsen med foreningens hjemmeside” – ja, sådan lød vores 
opfordring i et tidligere nyhedsbrev. Desværre så det ikke ud til at være tilfældet, og modløsheden med 
hensyn til det projekt tog igen overhånd . 
MEN - så kom der lige pludselig forleden dag, en lille forsigtig forespørgsel, om vi mon havde fået løst 
vores problemer med hjemmesiden. Næh, vi kæmpede jo stadig ...  
Kære medlemmer, Osvald (og Kirsten) fra nr. 108c, var manden, der spurgte, og 1-2-3 har han 
minsandten på ingen tid fået vores hjemmeside, ikke blot op at køre igen, men på helt nye ”skinner” – 
bedre end nogen sinde før . Sikke en fryd at bevæge sig rundt på vort ”site”, og hvilke muligheder der 
dog nu findes for at få mere information på hjemmesiden i fremtiden!!! 
                                                    Kære Kirsten og Osvald!!!  
Mange, mange tak, for det supergode arbejde og ligeså mange tak, fordi du, Osvald, vil lære os andre at 
uploade og arbejde med hjemmesiden fremover. Et stort uegennyttigt arbejde har du gjort for alle 
foreningens medlemmer! 
Vi kan kun opfordre medlemmerne til straks at haste ind på www.fyrremose6470.dk og nyde den nye 
hjemmeside  
 
Kontingent 2014 
Som bestyrelsen tidligere har meldt ud, kan foreningens kontingentopkrævning ikke længere varetages 
af kommunen via opkrævningen af ejendomsskat mv. Vi har derfor, som billigste løsning valgt selv at 
forestå den årlige opkrævning. Linda, vores nyvalgte kasserer vil derfor meget snart udsende 
kontingentopkrævningen for 2014 (400,00 DKK) pr. mail/pr. brev. 
 
 

http://www.fyrremose6470.dk/


Bestyrelsen  
Vi arbejder på en modernisering af vedtægterne.  
Vi er blevet opmærksomme på, at vores vedtægter faktisk ikke er helt tidssvarende længere. Derfor 
arbejder vi på et helt nyt udkast til foreningsvedtægt. Foreningens medlemmer vil få rig mulighed for at 
være med til at præge såvel indhold som formuleringer, idet bestyrelsen vil sende udkastet til høring 
blandt medlemmerne og muligvis tillige indkalde til medlemsmøde med henblik på diskussion af 
forslaget, hvis der er interesse herfor. Mere om det senere. 
 
Vandløbssagen (Jyske Vestkysten & Ugeavisen Sønderborg) 
Mange har nok læst Jyskes artikel vedr. vandløbssagen, hvor det blev omtalt, at V og DF har fremsat et 
løsningsforslag på byrådsmødet d. 5.2.2014 som følger: 
”5. Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt 
Sagsnr.: 14/4372 - Åben beslutningssag 
Sagsresumé 
I henhold til lov om Kommunal styrelse § 11, fremsender venstres og DFs byrådsgrupper i mail af 24. 
januar 2014 anmodning om, at følgende punkt optages ”Skovmose”. 
I Skovmose sommerhusområdet på Sydals har der i årenes løb været gentagne problemer med 
oversvømmelse i forbindelse med kraftige regnskyl og skybrud. Regering og folketing har bedt 
kommunerne forholde sig til de klimaændringer, der forventes at komme i de kommende år, med mere 
nedbør og såkaldte monster skybrud til følge. 
Sønderborg Kommune vil gerne styrke turismen, og sommerhusudlejningen er en stor del af denne 
satsning. Sommerhusene bidrager til kommunens økonomi, både ved betaling af grundskyld, samt den 
omsætning udenbys turister genererer i butikkerne. 
Der har været flere tiltag til at løse problemstillingen i Skovmose, og kommunens forvaltning har været 
pennefører ved udførelse af projektforslag. Det har ikke været muligt at fremme disse forslag grundet 
enkelte lodsejeres modvillighed og deraf følgende modarbejdning igennem opslidende klagesager. 
Disse sager tager alle andre lodsejere som gidsler. Derfor foreslår Venstre og DF følgende: 
Byrådet pålægger Teknik og Miljø udvalget at fremlægge beslutningsforslag til løsning af 
afvandingsproblemerne ved Skovmose, samt oplæg til kommunal finansiering af samme. 
Forslaget skal kunne fremlægges i byrådet i løbet af 1. kvartal 2014, således at projektet kan 
gennemføres i 2014. 
Der nedsættes ligeledes en følgegruppe bestående af formændene for lodsejerforeningerne i 
Skovmoseområdet.” 
Bilag: Ingen” 
Beslutning Byråd d. 05.02.2014 
Det endelige beslutningsforslag, som byrådet vedtog, blev dog noget mere blødt, idet …”Byrådet 
anmoder teknik- og miljøudvalget om, at optage sagen på udvalgets dagsorden, således der kan 
forelægges udvalget et løsningsforslag. 
Forslaget udformes i samarbejde med lodsejerforeningerne i området.” 



Endvidere udtalte formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Frode Sørensen (S) sig også 
rimeligt klart til Ugeavisen Sønderborg: ”Og jeg vil opfordre grundejerne til at indgå i god dialog, for 
hvis man bare nægter at ville være med til at betale, så kommer der nok ingen løsning”.  
Med andre ord synes det desværre så som så med en snarlig løsning, hvor kommunen påtager sig sit, 
også økonomiske, ansvar. De stort opslåede overskrifter i bl. a. Jyske Vestkysten og løfter fra 
byrådskandidater inden valget, var, som vi allerede skrev i vores sidste nyhedsbrev, nok noget, som 
skulle tages med et stort gran salt. Der er fortsat ingen konkrete tilsagn eller banebrydende nyt i 
vandløbssagen. Så ja, bestyrelsen er stadigvæk af den overbevisning, at vi har brug for 
Landsforeningens aktive indsats, hvis ikke vi bare skal komme til at betale ved ”kasse 1”. 
 
Byråd 18.2.2014 
1.Ændring til affaldsregulativ - ugetøming for sommerhuse 
Sagsnr.: 14/1715 - Åben beslutningssag 
Sagsresumé 
Sommerhusejerne kan fremover få mulighed for ugetømning af affaldsbeholdere i sommerperioden. 
Tiltaget skal imødekomme sommerhusejernes ønske om at undgå problemer med lugt og overfyldte 
affaldsbeholdere i turistområderne.  
Efter byrådets beslutning skal ændringen af regulativ for erhvervsaffald i 4 ugers offentlig høring, 
inden det kan vedtages endeligt af byrådet. 
Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen. 
Bestyrelsen gør opmærksomme på, at det vil være mod ekstra betaling. 

 
Landsforeningen (LF): 
Landsforeningen har nu haft sit første møde med Sønderborg Kommune. Det er herefter aftalt, at LF 
opsætter en handleplan, som I senere vil komme til at høre meget mere om. 
 
Projekt Birkesø 
Der har været skrevet lidt om projektet, hvor der planlægges etablering af en sø for at kunne opfylde 
statens nye miljøkrav. Der er brug for store mængder vand for at der kan skabes områder til 
nedbrydning af fx kvælstoffer. Søen vil blive på ca. 113 ha og samle vandet fra oplandet. Ca. 30 
lodsejere skal sælge jord til kommunen. Projektet er godkendt, som vi kan forstå, i kommunen, men er 
afhængig af 18 mio.kr. i EU tilskudsbevillinger. 
Umiddelbart lyder det til at kunne blive et skønt naturområde, som kun vil gøre vores 
sommerhusområde endnu mere attraktivt. Alligevel skal vi nok være meget obs. på, hvordan det 
endelige projekt kommer til at se ud, idet det planlagte område p.t. fungerer som vores buffer ved store 
regnmængder al den stund, at området ligger dybere end vores sommerhusområde! Med andre ord er 
der mange ”detaljer”, som skal være i orden, hvis ikke vi skal styre direkte ind i en ny vandløbssag 
(pumper, kanaler, overskudsvand ved store regnmængder…..)! 
Bestyrelsen forventer, at Landsforeningen også i denne sag vil komme til at spille en fremtrædende 
rolle på vores vegne. 



Dræn 
Bent, som jo i høj grad er vores fingernemme mand ”i marken”,  
har lavet en contraklap til det tværgående dræn, som  
før i tiden har voldt problemer. Contra klappen vil forhindre 
modsat indtrængen af vand i drænsystemet.  
Dette skete fx sidste år, da kanalen blev overbelastet af landkanalen.  
Nogle grunde og cykelskure – dog ikke huse - blev dengang sat  
under vand. Dette vil contra klappen kunne forebygge fremover. 
                      Billeder viser Bents smarte contra klap, der er sat i tjeneste  

 
Kanalerne 
Udløbet til havet har igen været lukket til. I modsætning til førhen, hvor vi skulle vente mange uger på, 
at der blev renset op, så gik der kun én uge denne gang. Dejligt at kommunen nu ser ud til at tage sig af 
det med det samme. 
 
Medlemshenvendelser siden sidst 
Der har været følgende behandlede henvendelser fra medlemmer: 
Nøgle til kæden - Der er kommet en ny lås i kæden, som er ejet af Fyrremose. Låsen er ”født” med 3 
nøgler. Bestyrelsen har besluttet, at en nøgle beror hos Svend (nr. 178), da han er direkte nabo til 
kæden og derfor nok lidt oftere har brug for, at kunne komme om til den anden side af sin grund. En 
nøgle er hos Bent (nr. 108b), da han laver meget i området og endelig beror den sidste nøgle hos 
foreningens formand. Skulle der være en eller anden i foreningen, som ønsker at have sin egen nøgle til 
kædelåsen, så henvend jer gerne til bestyrelsen. 
Broen - Bent og Ole har sat broen på plads igen, da den var taget op i forbindelse med oprensningen af 
kanalen. Tak for det! 
Evald (nr. 110) har lovet at komme med nogle brædder, så broen ved G-kanalen kan sættes i stand igen. 
Supertilbud, som vi er rigtig glade for.  
Hund i snor skilt - Der har i lang tid manglet et ”Hund i snor”-strandskilt, hvor Fyrremose-området 
begynder. Lærkemose vil gerne af med et skilt, og vi har derfor fået lov til at flytte deres skilt hen til 
vores område - kvit og frit. Denne flytning er klaret! 
Dårligt telefonsignal - Bestyrelsen er blevet opfordret til, at forsøge at gøre noget ved de dårlige 
telesignaler, som hersker flere steder i Fyrremose. Der skulle være nogle selskaber, som kunne være 
lydhøre overfor problemstillingen. Vi undersøger stadig mulighederne. 
Dårlige forhold på stamvejen, efter asfaltens ophør - Sabine er blevet ringet op af et medlem 
angående den dårlige forfatning, som grusvejen ved asfaltens ophør, har. Det var en rigtig god samtale, 
og bestyrelsen er glade for, at blive gjort opmærksom på ”hængepartier” eller opståede problemer, som 
kræver en hurtig løsning. Og det er ganske rigtigt, at hullerne i grusvejen er meget generende og derfor 
kræver hurtig handling. Vi kan derfor allerede nu sige tak til Bent og Ole, som lappede hullerne søndag 
den 2.2.2014! 



Bestyrelsen vil fremover holde lidt mere opsyn med det stykke vej, og lige så snart, det er muligt, vil vi 
udføre vores længe planlagte projekt med raspet asfalt det omhandlede stykke vej. Der er faktisk flere 
sommerhusforeninger, som har positive erfaringer med raspet asfalt!  
Redningskrans 
Trygfonden leverer gratis redningskranse  
til fx foreninger m.fl. i kystnære områder.  
Vi har derfor bestilt, og allerede modtaget,  
2 redningskranse med dertilhørende beslag,  
som er sat op ved stranden.  
 
 
H&G 
H&G drøfter flere forskellige tiltag for tiden. Mange af de ting, som diskuteres og undersøges, vil 
bestyrelsen nu gerne først drøfte med foreningens medlemmer forinden en stillingtagen hertil, når det 
bliver aktuelt.  
Den årlige strandrensning er fastsat til lørdag den 10.5.2014, kl. 10.00, hvor Fyrremose gerne skulle 
kunne stille med 2 personer. Har DU tid og lyst, så henvend dig meget gerne til Sabine på 2425 0582 
eller sabinemsl@gmail.com 
Udgifterne til H&G bliver fordoblet i år, da kommunen ikke længere passer de grønne arealer langs den 
store Skovmosevej. Vi håber så også, at hækken langs Fyrremosevejen bliver bedre vedligeholdt ;-) 
Der er nogle huse i det nye sommerhusområde, som har fået tilladelse til, at lede deres regnvand i 
kloaksystemet. 
 
M.v.h. 
Bestyrelsen 
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