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Sommeren 2019  v/fmd. Niels Juel 

Endnu et år er gået, og så hurtigt som aldrig før – ifald det er rigtigt; er det nok 

fordi det er gået godt. 

Vi kan byde en ny sommer velkommen, nu hvor vinteren har sluppet sit tag i den 

danske årstidskalender. 

Vinter er faktisk en ikke eksisterende periode, hvor sne med færdsels problemer  

har præget fremkommeligheden, har vi ikke set i flere år. 

Således ses i stedet for, her tidligt på året omtale af et usædvanligt for årstiden, tørt 

og tidligt set ud fra naturens side, for nogle en skøn tid og for andre en bekymrende 

tilgang, så tidligt på året. 

Vi er i vores forening, i god trivsel og klar til at tage imod alle, hvor vej og andre 

fællesværdi prioriteres og går op i en højere enighed. Og hermed ønsket om en god 

sommer. 

Stranden ser fint ud, efter lidt vold fra nogle storme der både har ydet en fin 

oprydning af tang og sø salat, og udfordring af sand fyld af vores faskine, med 

åbning af ny eller måske et bedre udtryk den gamle vandbane fra før faskinens tid 

blev herved genåbnet på strandbredden. Det gav erfaring at ved enhver storm fra 

nord, skal der hurtigt åbnes i fald stormen har fyldt faskinen op – nu ser det igen flot 

ud. 

Min bestyrelsespost i Øster Hurup Strandlaug, har jeg frasagt mig, grundet i for 

mange tillidsposter i øvrigt bestyrelsesarbejde. Der er fra vores forening valgt Edvin 

Linde, Sellegaarde Øst 15, tillykke med valget og tak, til at Edvin tog den tilgang – 

”Vi er her fordi vi vil” – det kommer der helt sikkert noget ud af, en god 

repræsentant til en tredjedel af medlemmerne i Strandlauget, som er på ca. 1200 

medlemmer. 

Om beretning af foreningens virke i det forløbne år, vel mødt til din forenings 

generalforsamling lørdag den 25. maj i Multihuset kl. 11.00. 



Sommeren 2019 v/kasserer Hanne Thorsen 

I 2018 er der sket handler med 19 sommerhuse, så ca. 5% udskiftning. 

Mit ønske er stadigvæk, at vore medlemmer får tilmeldt den årlige kontingent til 

PBS, der er mange penge at spare på portoudgifterne. 

En anden vigtig ting er: Husk at melde ny mailadresse, nyt telefonnummer, ny 

privatadresse og salg af sommerhus til: hanne@sellegaarde.dk 
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