
Tengslemark Nu Grundejerforening. 
 
Beretning for perioden 2007-2008:    
 
 
Rigtig hjerteligt velkommen til jer alle sammen, og en særlig velkomst til formanden for 
vor naboforening Stenstrup Strand grundejerforening, Knud Erik Jørgensen. 
 
Det er en glæde at så mange er mødt frem på trods af, at det er Langfredag. Som allerede 
meddelt i indkaldelsen løb vi ind i det problem, at den dato vi valgte for fremtidige 
generalforsamlinger sidste lørdag i april måned, i år den 26. april, var forsamlingshuset 
allerede besat til en konfirmation, derfor valgte bestyrelsen at udskyde flytningen af 
tidspunktet for generalforsamling til næste år, hvor vi allerede har bestilt 
Forsamlingshuset, datoen bliver d. 25. april 2009, husk det nu. 
 
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig uændret, og i den forløbne 
periode har der været 6 bestyrelsesmøder, heraf ét i København, medens resten har været 
afholdt her oppe. 
 
Ud over selve møderne har der været aktiviteter i form af diverse henvendelser og flere 
besigtigelser vedrørende grøfterne og i nogle tilfælde hvor der har været behov for 
udtynding. I den forbindelse kan det oplyses, at ”Hedeselskabet” nu rykker ud over hele 
Danmark med deres maskiner, og de kan tilbyde at fjerne selv store træer (op til 50 cm.) 
For ca. 300,- kr. pr. stk., men det kræver dog et antal på ca. 100. 
 
Vi har også i år haft henvendelse i forbindelse med indhegning, der er rent faktisk forbud 
mod hegning bl.a. direkte mod vej, så undersøg dette før I begynder, det er ærgerligt at 
skulle fjerne det bag efter. 
 
Vore veje og grøfter er væsentlige for vort område, og generelt er vore veje i en rimelig 
høj standard, men ikke alle har fået placeret grus hvor de helst ville, dette skyldes at vi 
normalt placerer gruset nærmest ved bl.a. Gærdevænget så det også kan bruges til at 
udbedre huller her, samt at vore sideveje er ret korte, og at trafikken falder jo længere 
man kommer ned af dem. Er der særlige behov kan man henvende sig, og normalt vil 
man da kunne få en bunke ved næste vejrenovering. 
 
Fra kommunens side er der udtrykt ønske om, at der bliver ryddet op i de mange 
autoriserede og uautoriserede skilte der finde i sommerhusområderne, indtil nu er det dog 
lykkedes at overbevise teknisk udvalg om, at inden man begynder på dette, skal man 
arbejde for en generel hastighedsbegrænsning i hele sommerhusområdet, altså en enklere 
skiltning f.eks. med ét skilt ved frakørslen fra Kirkeåsvejen, eksempelvis 30 km. 
Om politiet går med til dette, er en sag for det nedsatte trafikudvalg. 
 
Alf vor grøftemand vedligeholder grøfterne fint, så sent som for 3 uger siden var han ude 
og rense op for blade, så vi har været skånet for de store vandproblemer, men med de 
storme vi har haft, har udløbene flere gange være lukket helt til, men fra kommunens 
side har man været flink til at få det renset op hurtigt. Et par problemer har vi dog haft 
idet et par vejunderføringer har været så tilstoppede, at vi har måttet få dem spulet 



igennem, og underføringen nede ved Hjortestien var på et tidspunkt så lukket at vandet 
løb hen over stien, den efterfølgende oprensning, som blev formidlet af den pågældende 
bredejer, medførte et sammenfald af gennemløbet hvilket betød, at der opstod et dybt 
huld midt i vejen, som nødvendiggjorde henvendelse til politiet. 
 
En følge af dette har været, at vi har måttet rette henvendelse til alle de bredejere langs 
grøften til stranden for at meddele, at prisen for vedligeholdelse af grøften ikke omfatter 
reparationer af gennemløb eller efter sammenfald. Vi har også været ude for blokerede 
grøfter med både byggematerialer og andet, dersom dette vil forårsage særlige udgifter 
vil disse blive opkrævet hos skadevolderen. 
 
Bestyrelsen har også været på besigtigelse af fællesarealet, som ud over at henligge som 
et stykke natur, hvilket var ønsket sidste gang vi havde det på dagsordenen, også bliver 
brugt som losseplads, der er både tale om at der er fældet træer, hvor man så blot 
efterlader grenene og der bliver smidt andet affald. Uden der er tale om at skabe et 
friseret område, er det nødvendigt at får ryddet op, bestyrelsen har derfor haft nogen ude 
at se på arealet, vor grøftemand fandt opgaven alt for stor, men vi har så fået et tilbud fra 
”Bækketoft hus og haveservice”, som vil lave det til flis på stedet. 
På bestyrelsesmødet i går besluttedes det at acceptere tilbuddet, der er på 10.000,- kr. 
plus moms.  
 
På sidste generalforsamling orienterede vi om, at vor forening fyldte 40 år, og der var 
planlagt en sommerfast d. 16. juni. Desværre meldte der sig kun 41 deltager incl. 
bestyrelsen, hvorfor vi måtte aflyse, så nu får vi se når vi bliver 50 år ! 
Men I er medlemmer af en gl. velestimeret grundejerforening med ca. 220 parceller 
hvoraf 211 er medlemmer, der er en dejlig høj medlemsprocent, især da ikke alle har 
medlemspligt, men det er vort håb, at de sidste også melder sig ind i erkendelse af, at vi 
gør et godt arbejde for vort dejlige område. 
 
For at det stadig skal være dejligt, har vi nogle regler jeg lige vil repetere: 
 
 Kør stille på vore veje (max 30 km./t.) 
 Al afbrænding er forbudt (også i tønder) 
 Overhold tiderne for brug af motorværktøjer   (9-12 & 15-17.30) 
  
Og endelig vor strandrensning hvor vi mødes ved rundkørslen for enden af 
Nørrevang den sidste søndag i juni måned kl. 10.00.   ( i år d. 29. juni) 
  
Med tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i året der er gået overlader jeg beretningen 
til forsamlingens velvillige behandling. 
 


