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Grundejerforeningens beretning for 2019 

Det er helt ufatteligt, at der igen er gået et år. Vi skriver nu 2020, men vi skal lige se tilbage på året 

der ligger bag os og hvad det bragte. Som noget helt ny er vi meget glade for at Grundejerforenin-

gen ikke er i pengenød, men der er jo en grund til at der er kroner i kassen. Grunden er, den store 

vilje til, at ville Draget, passe på Draget og hjælpes ad i stort og småt. Vi ville gerne, at Digearbej-

det var skredet frem som planlagt, at det nu var sikret så godt vi kunne. Alle grundejerne ved, at 

sådan er det ikke, der mangler tilladelser til både det ene og det andet. Det er godt vi har et kyst-

digeudvalg, de arbejder hårdt og traver langt og længe for at kunne bevise nødvendigheden af at 

sikre Draget og bevise at det ikke gør skade på andres ejendom og områder. Tålmodighed er en 

dyd, men den kan godt komme på prøve og ”ventetiden” koster da også. Tak til Per, Jens, Arne og 

Jørgen for trofasthed mod opgaven. 

Vi har for første gang prøvet at skære ned på ”Folkefesten”. Der har i mange år været mange der 

har arbejdet i 3 dage. Det er ikke nødvendig mere, men 1 dag er for lidt til flisning og alt andet så 

nu prøver vi med 2 dage. Der skal sættes telt op fredag før middag og samles møbler sammen så 

de travle flisfolk kan få mad, fredag skal der kun klares denne opgave samt flisning. Folkefesten 

2019 var efter festen lidt af en prøvelse da bestyrelsen fik brev om at det ville være en god ide at 

skifte formanden ud, da Vera nok ikke har overblikket mere. Jeg er stadig på min pind og glad for 

den som altid. Grunden til brevet var, at der var nogle, der var sure og var gået hjem fordi der ikke 

var arbejde nok. Det at der ikke er arbejde nok er fuldstændig rigtigt. Vi har efterhånden styr på 

vores område. Der er fundet veje og stier, der er klippet ind, fællesarealer med det hårde arbejde 

med klipning og bortkørsel af hybenroser er vi ude over da Grundejerforeningen har tilladelse til at 

sprøjte. Hvor vi før samlede 30 sække skrald på stranden er vi nede på 3 små sække. Vores stier til 

stranden er næsten i orden, der mangler indklipning på Sneppevej, hvor vejen slår et sving og ned 

til stranden samt Solsortevej for enden af Stenpikkervej, men gives der mulighed for at få hjælp 

med dette er der nok der gerne vil give en hånd med, det gælder også hjørneafskæringer.  

I 2019 talte vi også om indklipning langs alle veje, ikke et eneste år i Grundejerforeningens histo-

rier har det ikke kunnet fylde en stor plads i referatet og i hverdagen. Nu er det så nemt for alle 

skelpæle er fundet og alle kan vel huske de regninger vi har betalt for at finde dem. Vores fælles-

areal på nordsiden af vejen skal vi forhåbentlig få meget glæde ad når stien bliver en realitet.  

Langs kanalen på Sneppevej er det en god ide at holde græsset pænt klippet som en græsplæne, 

ligeledes bedes grundejere på Nattergalevej klippe buske og fælde træer langs kanalen så den næ-

sten holder sig selv i orden. Ingen grundejere må rense op i kanalen da der kan ligge elkabler og 

meget andet og det koster dyrt at klippe sådanne over. Ejere af de ulige numre på Nattergalevej 

bedes få dette arbejde gjort så der kan flises til Folkefesten. Der er mange, der sætter stor pris på 

fællesskabet på Draget og der er forslag om at når teltet er stillet op til folkefesten om det så ikke 

kunne være en ide at holde en fest om aftenen. Hvis der er stemning for det vil Morten gerne 

være tovholder – det er selvfølgelig med egenbetaling og oprydning af deltagerne. En sådan fest 

kan helt sikkert skabe gode venskaber. Grundejerforeningen har 50 år på bagen og flere venter 

lige om hjørnet med gode oplevelser og med store udfordringer. Det ville være godt hvis vi kunne 

styre en storm fra Vest, men sådan er det ikke, den må vi tage til os og betale det det koster at 
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være nabo til Limfjorden. Personligt vil jeg gerne rette en tak til grundejere-udvalgene og bestyrel-

sen for god vilje og godt samarbejde gennem årene. Jeg holder stadig meget af Draget og min 

grund. 

Beretningen stilles til debat og godkendelse 

Venlig hilsen 

Kirsten, Jacob, Preben, Henning, Morten & Vera 

 


