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Jeg vil gerne starte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes to medlemmer, 
som er gået bort her i vinter. Birte Møller, Særbækvej og Oluf Jørgensen, 
Havpilen. Tak. 

Sæson 2016 er forløbet godt. Vi i bestyrelsen er glade for den opbakning der er i 
foreningen.  

I efteråret valgte Jesper Poulsen at trække sig fra bestyrelsen pga arbejdsmæssige 
årsager. Ind trådte Bent Pedersen som 1. supp. Så vi har en plads ledig i 
bestyrelsen for 1 år. 

Der har været opbakning til vores arrangementer. Selv Sankt Hans, hvor grill og 
bål druknede i regn, ja, så var medlemmerne der. Som der kan ses ud af vinduet, 
så behøver vi ikke mere brænde til bålet, så se bort fra det der står i bladet. Andre 
arrangementer der skal nævnes er ølsmagningen, hvor Jens Jakob fra Kongsgårde 
fortalte og fortalte, og nogen drak og drak. Loppemarkedet trak i fulde huse. 
Vejret var nogenlunde med os, og indtjeningen var igen fin. Så bare sæt lopper på 
loftet, de skal nok blive solgt. Grillpølser var også et hit, så i år håber vi på 
spegepølserne bliver lige så gode. Er der nogen med forslag til nye 
arrangementer, så sig endelig til. 

Ved sidste generalforsamling blev der nedsat et dræn/afvandingsgruppe. Denne 
gruppe har afholdt møder og yderligere haft kontakt til kommunen ang. 
overfladevands problemer i foråret 2016 og snakket planer for spildevand i 
området. Jes Retbøll har skrevet i bladet 2017, og under evt. fortæller han om 
arbejdet i gruppen. Der blev nævnt sidst år, at vi ville tage det op igen i år som 
forslag, om vi ville have Syddjurs Kommune til at lave kloakering i området, og 
foreslå at vores område ville komme med i deres 5 års plan. Dette kommer som 
forslag fra Kaj Lassen under pkt.5 

Toiletterne og tanken har efterhånden i en del år været under opsyn og 
bekymring i bestyrelsen. Derfor har vi nu taget beslutning om at få lagt en ny tank 
ned og samtidig få afløbet fra køkkenet ført hen i tanken. Dette sker slut aug. start 



sept. Peter Hvid Laursen er bestilt. Hvad der bliver af praktiske opgaver for 
medlemmerne ved vi endnu ikke, men vi siger til, når der er brug for hjælp. 

Særbækhuset har klaret endnu en vinter uden at være våd indenfor. Bestyrelsen 
og et par andre frivillige hjalp til med klargøring af huset i starten af april. Tak til 
dem. Det får mig til at opfordre andre til at melde sig som hjælpere i husudvalget. 
Pt. Er de 4 personer, og der kunne godt være lidt flere. De hjælper til ved vore 
egne arrangementer og styres af Lisbeth Jæger. Tak til damerne. Huset har i 
sæsonen været udlejet 11 gange Dejligt så mange har lyst til at fejre og afholde 
familiesammenkomster i huset. Skulle der være nogen med et brugt køkken, eller 
har kendskab til et sådan, så overtager vi det gerne. Græsset klippes hvert år af Ib, 
tak til ham for dette arbejde. 

Vores kontingent er ikke steget de sidste mange år, og vi ser heller ingen grund til 
det. Det vi kunne ønske os er, at det bliver indbetalt rettidigt. Der bliver 
sommertider sendt rykkere ud 1-2-3…. Mange gange. Dette mener vi i bestyrelsen 
er for dårligt. Portoen er blevet dyr. Så efter mundtlig besked og første rykker 
pålægges et gebyr på 100 kr. Derved håber vi på at medlemmer nok skal få betalt 
til tiden. Det får mig til at tænke på e-mail adresser. Det er meget nemmere at få 
fat på og kommunikerer med medlemmerne, når vi har mail adresser, så venligst 
oplys dette til Karen Krarup, kasserer. 

Vi har i år fået yderligere tre annoncører i bladet. Det er en god økonomisk hjælp 
til foreningen. Så gør brug af annoncørerne. Mange af dem er meget benovet 
over vores fine blad, så tak til Kim for at sætte det op. Mange kommenterer også 
de fine artikler i bladet.  I år er det Jørn Gade der bibringer med artikel, tidligere 
har det været Jesper Poulsen. Tak til vore journalister. 

Det nye brolaug går nu ind i anden fulde sæson. De gør det godt og de bliver 
stadig fuldt af det gamle laug, der ikke helt kan slippe dem. Også en stor tak til 
dem. 

Vores hjemmeside har i længere tid ikke været opdateret og det beklager vi 
meget. Men bestyrelsen og andre ad hoc opgaver udfyldes af frivillige mennesker.  
Vi har nu fået lavet nyt design og ny person til at tage sig af hjemmesiden, og den 
skulle meget gerne være oppe at køre nu. Så tak til Kim for den gamle 



hjemmeside og til Camilla Vestergaard med det store arbejde med at få den nye 
hjemmeside i gang. 

Vi har i foreningen søgt om et nyt flag ved Danmarkssamfundet, og håber meget 
på at vi får det tildelt i år. Vi har også besluttet, at vi så skal have en ny flagstang. 

Siden årsskiftet er vi nogle der har arbejdet hårdt for at få fibernet til vores 
område. Det er vigtigt for området, og husene bliver mere attraktive enten at leje 
ud eller få solgt. Fibia er her med et tilbud, som vi ikke kan sige nej til, så er man 
ikke tilmeldt, kan det stadig nås inden i morgen 30. april 2017.  

I bladet 2016 skrev Jesper Poulsen om det nye vejanlæg der skulle etableres på 
Dragsmurvej med fartbegrænsning. Det har vi ikke set noget til endnu. Nu er der i 
mellemtiden sket vejændring ud for Galejen, som endnu ikke er færdig gjort. Vi er 
nogle der har gået og observeret trafikken efterfølgende. Der køres meget stærkt, 
og der har været farlige situationer. Jes Retbøll og jeg snakkede med David Jarkil 
fra kommunen. Han kom ud og oplevede selv uhensigtmæssig kørsel, mens vi 
stod der. Han lyttede til vores forslag til ændring, og ville gå tilbage til 
tegnebrættet. Vi venter stadig. 

I 2016 fik vi 5 nye medlemmer, og i 2017 er vi allerede oppe på 2 nye medlemmer. 
Velkommen til jer. 

Tak til alle for at være en del af Grundejerforeningen Dragsmur. Sammen kan vi 
opnå meget. 

 

 

 

 


