Diernæs – Sdr. Vilstrup Strandforening:
Forårshilsen 2022

Kære medlemmer,
Jeg vil starte med at give en stor varm velkomst til alle nye sommerhusejere i Diernæs Strandby (DSB) og
håber, at i har fundet/finder jer god tilrette.
Jeg er sikker på at naboerne gerne vil hjælpe hvis der er praktiske spørgsmål – eller kan I altid kontakte en
fra Bestyrelsen.
Desværre tror jeg ikke, at vi har modtaget information om alle ejerskifter, specielt ikke hvis de har været
private udenom evt. ejendomsmægler.
Det er vigtigt, at vi har jeres korrekte e-mailadresse for at kunne sende information og beskeder.
Alle nye for tilsendt Information og vedtægter per mail
Praktiske oplysninger:
Der må stadig kun køres med 15 Km i timen i vores område. Dels pga. at det støjer voldsomt de fleste
steder, og naturligvis fordi der er mange gående og legende børn i område. Derfor skal vi tage hensyn!

Kontingent – dkr. 300,-:
Der bliver ikke udsendt girokort eller lignende – indbetaling kan ske på nedenstående konto nummer og
husk at skrive husnummer på indbetaling.

Konto 7915 000 115 9427
Indbetaling gerne den 15. april 2022

Støj etc.:
Forleden var der en debat på Facebook ang. tidspunkter hvornår vi støjer eller ikke. Der har igennem
mange år været nedenstående aftale, som stort set bliver efterfulgt.

Husk ingen græsslåning eller brug af motorsav og lignende i tidsrummet
kl. 12 - 14 og kl. 20 – 8.
Naturligvis skal der tages hensyn til håndværkere i løbet af en arbejdsuge fra mandag til fredag, hvor de
oftest starter kl. 07:00 og har en kortere middagspausen.
Forlængelse af BMX-banen
I daglig tale bliver den lille jordvold som går vest/øst fra det store dige ved legepladsen og ned langs
legepladsen og Krolf Banen kaldt for BMX-Banen.
Vi har forlænget denne BMX-bane med en jordvold, som går ned bagom toiletbygningen på stranden.
Grunden til dette er, at BMX-Banen kan forsinke en mindre oversvømmelse/højvande med op til flere timer,
og dette er oftest nok til modstå presset til vandstanden falder igen.
Oftest kommer vandet ikke direkte nede fra stranden, men presses op i bækken der går mellem os og
Campingpladsen og fylder vådområdet.
Vi har nu efter en længerevarende proces med Miljø/Teknik-Haderslev Kommune – men en god proces og i
en altid god og konstruktiv tone kommet så langt, at der gennem udvalget har været en nabohøring, og vi
har fået en 5-års tilladelse.
Men vi må ikke tilføre nyt jord til volden i denne periode.
Tilladelsen er meddelt i henhold til §3. stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020 – lov om kystbeskyttelsen m.v.

Teknik og Miljø ønsker en helhedsplan for alle kystområder i Haderslev Kommune, og vi vil naturligvis gerne
indgå i et fremtidigt samarbejde.
Til orientering er der d.d. en artikel i Jydske Vestkysten om dette vores lille ”ulovlige dige”
Oversvømmede sommerhuse skal være fortid - klit og bredere strande skal løse klima-udfordringer: Nu mangler prisen
| jv.dk

Motionsredskaber til legepladsen:
Vores nye motionsredskaber blev etableret i efteråret og en del glade bruger er ofte i gang.
Vi er stadig lidt fra målet med økonomien – Vi har modtaget 100.000 kr fra Norlys, og nu går arbejdet i gang
med at samle sponsorer mod at få en mindre reklameplads.
Håber vi kan lave en lille mindre happening i løbet af sommeren som en slags indvielse og anbringelse af
plakaten fra Norlys.
Der er i øvrigt kommet en ny flot vippe til legepladsen – Tak til Kaj, Christian og Kurt!

Både på Stranden:
På sidste års generalforsamling blev vi enige om at prøve at få klarlagt, hvem der ejer de forskellige både på
stranden.
Desuden var der er forslag om, at vi kunne have bådene dernede i samme periode, som badebroen er oppe.
Der er en del både, som er ejerløse, og disse kan vi i samarbejde med Miljø/Teknik få fjernet, evt lægge i et
depot så folk kan melde sig som ejere.
Haderslev Kommune har også et ønske om, at der ikke er en helårlig parkering for både/kajakker og andet
tilsvarende men udelukkende i en kortere periode.
Derfor vil jeg godt opfordre de ejere, som har både liggende dernede på nuværende tidspunkt om at give sig
til kende – gerne med et billede af båden samt en sms eller mail.
SMS – 53543309
Mail christiansenvejle@live.dk

Sortering af affald:
De fleste er nok bekendt med, at vi skal have nye affaldsspande, og det betyder at der i fremtiden vil være 3
beholdere per sommerhus.
Der vil minimum blive tildelt 3 beholdere á 240L i området, dog kan størrelsen på beholderen og antallet variere,
hvis der i dag er større beholdere til restaffald eller mere end én genbrugsbeholder tilmeldt en adresse.
Målene på beholderne kan findes her: https://www.provas.dk/ny-sortering/nye-beholdere/
Information om den nye ordning kan findes her: https://www.provas.dk/ny-sortering/

Samtidig ønsker Provas at nedlægge miljøstationen nede ved toiletbygningen, og den som ligger på vejen fra
Diernæs ind til højre ved engen, hvor ”Søstjernen” lå hvis vi vælger løsning 2.
Men der er åbenbart en lille åbning for at vi evt. kan nøjes med 1 affaldsspand per husstand, som skal være
til rest- og madaffald.
Det er desværre nok ikke en individuel løsning, men en som skal gælde for hele vores område.
Jeg er sikker på, at der er flere meninger, hvad enten man ex er fastboende og/eller er ældre og ikke er så
let til bens eller primært kommer i weekender og ferier.
Løsning 1
En miljøstation kan bestå af 1 beholder til madaffald og 1 beholder til restaffald, som kan fungere som en buffer, i
forhold til hvad I har af plads i jeres beholder til mad- og restaffald ved sommerhusene.
F.eks. hvis mange sommerhuse skal tømmes hver søndag, kan det være rart at være sikker på, at man kan
komme af med alt affald.
Løsning 2
Miljøstation med 6 beholdere (1 beholder til restaffald, 1 beholder til madaffald, 1 beholder til plast, 1 beholder til
mad- & drikkekartonaffald, 1 beholder til blandet papir- og papaffald, 1 beholder til blandet glas- og metalaffald).
Ved version 2 fjernes 2 x 240 liter beholdere fra hvert sommerhus, så sommerhusene kun har en 240
liter, beholder til rest- og madaffald og skal til miljøstationerne med resten af affladet.

Derfor vil jeg gerne have jeres tilbagemelding ret hurtigt og senest tirsdag 16/04/2022, og det skal være per
mail christiansenvejle@live.dk eller evt. per sms 5354 3309.
Skriv følgende:
Husnummer/navn – løsning 1 eller løsning 2
Så vil vi i bestyrelsen se om vi kan finde den røde tråd og vejre stemningen.

Det blev lidt meget og lidt langt – men ønsker jer alle en god påske!

