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Hastighedsgrænsen på Gnibenvej.
På sidste års generalforsamling blev det påpeget, at hastighedsgrænsen på 60 km/t på Gnibenvej er
for høj, forholdene taget i betragtning. Der var bred enighed i bestyrelsen i den betragtning. Vi har
efterfølgende taget kontakt til de andre grundejerforeninger, der har Gnibenvej som adgangsvej, og
fået deres tilslutning til en henvendelse til kommunen om nedsættelse af hastighedsgrænsen til 40
km/t. Henvendelsen blev sendt til kommune 1. november 2009, og vi har endnu kun modtaget
kvittering for modtagelse af henvendelsen med oplysning om, at henvendelsen er videresendt til
politiet.
Veje og beskæring.
Vejenes standard blev vurderet til generelt at være ret god, og det blev besluttet i bestyrelsen
primært at gøre noget ved bevoksningen langs vejene.
Højest prioritet har opkørslerne til Gnibenvej haft. De søges friholdt for bevoksning af hensyn til
oversigtsforholdene. Redningsvejen til stranden ved Lyngrosevej er også blevet klippet, så
redningskøretøjer har mulighed for at komme til strandbredden. I det forgangne år er endvidere
store sten i rabatterne langs 6m vejene blevet flyttet, og rabatterne er her blevet klippet på samme
måde som rabatterne langs 8m vejene.
På en forespørgsel ved et møde med kommunen fik vi at vide, at rabatterne langs Gnibenvej fortsat
bliver klippet af kommunen, men det er grundejerforeningens opgave at sikre, at buske og træer
beskæres, så de ikke vokser ud over kørebanen og dækker for vejskilte. Vi fik i sensommeren en
henvendelse fra kommunen, at der var behov for en sådan beskæring, og fik det foretaget.
Rosenbekæmpelsen fortsætter. Der har været afholdt 2 rosenbekæmpelsesdage, en i foråret og en i
efteråret, og der har været pæn tilslutning til arrangementerne, som både er nyttige og fornøjelige.
Der er områder, som nu er blevet ryddede for roser, så det går fremad, men der er lang vej igen. Det
gælder om, at holde roserne nede - at stresse dem, så de til sidst giver op. Afklippet afbrændes i
vandkanten, når forholdene tillader det.
De enkelte grundejere er velkomne til også uden for de arrangerede rosenbekæmpelsesdage at
klippe roser ned.

Uautoriserede stier.
Vi gør et nyt forsøg på at få lukket de 4 uautoriserede stier gennem bevoksningen langs Gnibenvej,
dels ved at etablere forhindringer, dels ved opsætning af skilte, der viser til de officielle veje.
Vi vil også forsøge ved hjælp af skiltning at forhindre brug af den gravede sti i yderste vold mod øst
ved Minirosevej.
De yderste volde.
Vi har haft konsulenter fra CoWi til at se på hele grundejerforeningens kystområde . Det har mundet
ud i et notat, der beskriver områdets tilstand, og hvad der kan gøres for at modvirke større
indtrængninger af vand på de udsatte steder og iøvrigt for at modvirke yderligere erosion af de
yderste volde. Notatet vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
Side 1 af 2

Grundejerforeningen Tornerosebugten
Bestyrelsens beretning 2009 - 2010

Deklarationen.
Bestyrelsen har gennem flere år arbejdet for, at deklarationens bestemmelser overholdes i vort
område. Ved en gennemgang af området har vi desværre fået indtryk af, at der er temmelig mange
overtrædelser af deklarationens bestemmelser, og især synes afstandsreglerne i forbindelse med
småhuse at være et problem. De parceller, vi mener ikke lever op til deklarationens bestemmelser,
vil sammen med indkaldelse til generalforsamlingen modtage et brev med vores opfattelse af
forholdene.
Hjertestartere.
Der er opsat en hjertestarter ved Olgas Butik. Den er placeret på tværvæggen under halvtaget, der
går ud fra butikken.
I Havnebyen er der 2 hjertestartere. Den ene ved Brugsen ved bagindgangen ved cykelskuret, den
anden ved skolen, på højre side af væggen ved indgangen til Willemoshallen.
Alle 3 er tilgængelige døgnet rundt.
Kloakering.
Kommunen har påbegyndt kloakering i den syd-østlige del af kommunen. På kommunens
hjemmeside kan man se, hvornår det er planlagt at kloakere i de forskellige områder i kommunen. I
vort område påbegyndes kloakering efter planen om ca. 15 år.
Bestyrelsen.
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