
Formandens beretning 

Det forgangne år kan vel nærmest betegnes ved ”business as usual”. Aktivitetsniveauet har været 

moderat, mest præget af de årligt tilbagevendende begivenheder: Badebroen ud og op igen – Skt. 

Hans arrangementet – og generalforsamling/sommerfest. For at tage det sidstnævnte først: For 

første gang – i hvert fald er det mange år siden sidste gang – var teltet stillet op på strandarealet, 

og generalforsamlingen og sommerfesten forløb på alle måder tilfredsstillende. 

 Lidt senere på året blev badebroen bjærget på land, og den 22. april i år blev den sat i vandet 

igen. Som alle sikkert har bemærket, gik udsætningen af broen ikke helt problemfrit. Vi løb ind i 

nogle store sten i undergrunden, og på et tidspunkt, da vandstanden steg faretruende, og flere af 

folkene i vandet var ved at få forfrysninger i legemsdele både nede i deres waders og uden for 

disse, måtte vi erkende, at nu blev det nok ikke bedre. Broen blev sat op, men kønt ser det ikke ud. 

Bedre held næste år! Både ved brooptagning og broudsætning kunne alle deltagerne glæde sig 

over Ellen og Bjarnes gode, varme mad, som specielt efter udsætningen gjorde godt! 

Skt. Hans arrangementet var ved at regne væk, men Preben og hans svigerfar havde været så 

forudseende at tildække en del af bålet med en presenning, så ild i bålet kom der omsider. Lidt 

senere, da bålet var brændt godt ned, blev der for alvor åbnet for sluserne. Aldrig har vi stået så 

tæt inde under den pavillon, som var stillet op over grillen. Der kom vi hinanden ved! Vores 

”heksemester” har foreslået, at vi støber et jernrør ned midt på bålpladsen, så han hvert år, lige 

inden vi åbner pladsen for bålmateriale, kan sætte en stang op til fastgørelse af heksen. Så kan 

bålet bygges op omkring denne stang, og han har noget at fastgøre heksen i. Den nye bestyrelse 

må tage stilling til dette forslag. 

Af øvrige ting skal nævnes, at bestyrelsen endnu engang har haft fat i Syddjurs kommune 

vedrørende oprensning af den nederste del af bækken – mellem Strandvejen og vandet. Vi må 

konstatere, at der ingen hjælp er at hente fra den side. Det er og bliver de pågældende 

”bredejeres” ansvar at oprense vandløbet. Arealet på vores side af bækken ejes af beboerne på 

Ryttersmindevej nr. 3, mens den anden side ejes i fællesskab af 3 personer. Enden på den føljeton 

kunne måske være, at vores grundejerforening bekoster en årlig oprensning af dette sidste stykke 

af bækken for at slippe for fremtidige problemer. Det kan vel ikke koste en formue. Endnu en sag 

for den nye bestyrelse. Derimod har kommunen erkendt, at det er deres ansvar at sørge for, at 

røret under Strandvejen er renset for slam og andet skidt, så det ikke er der, vandets frie løb bliver 

bremset. Det vil vi holde dem fast på! 

Slutteligt vil jeg byde de helt nye (overtagelsen var vist i forgårs) ejere af Rytterparken 18 

velkommen i området. Desuden vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et 

gnidningsfrit og loyalt samarbejde. 


