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Formandens beretning

Udover at byde velkommen til de fremmødte, vil jeg gerne starte med at takke bestyrelsen for et
godt samarbejde året igennem – et år, hvor der har været masser at tale om og tage stilling til. I
øvrigt også det første år, hvor vi har kaldt os Helnæs Lokalråd i stedet for Helnæs Beboerforening,
hvortil dog skal siges, at arbejdet stort set er det samme, strukturen er bare ændret en smule. En
af ændringerne er, at vi i 2017 mødtes den første torsdag i hver måned. I år har vi fastsat dagen til
at være den første onsdag. Det har vist sig at være godt for både bestyrelsen altid at vide, hvornår
næste møde ligger og enkelte har da også henvendt sig til os med en formodning, om »at I holder
jo møde i morgen eller på torsdag«, så ved vi alle, hvor vi har hinanden. En anden strukturændring
er, at vi har valgt at lægge vores dagsordener ud på helnaes.dk, så alle kan følge lidt med i, hvad
vi arbejder med. Udover det, så arbejder vi for, at vores hjemmeside helnaes.dk hele tiden bliver
bedre og mere anvendelig. En af de ting, som kunne være til alles fordel er, hvis alle foreninger lige
ville tage et kig på siden, så alle informationerne er opdaterede hele tiden! Desuden har vi valgt, at
udgive HelnæsNyt via mail – enkelte modtager dog stadig HelnæsNyt på papir. Det mindsker vores
arbejde, men også udgifter – penge som kan bruges til støtte andre steder såsom Jul på Helnæs m.fl.
Og sidst men ikke mindst, er vi i en mere direkte dialog med Assens Kommune – vi ser da frem til
året dialogmøde i marts 2018 med Assens Kommune, hvor vi får mulighed for at udtrykke vores
bekymringer direkte med politikerne.
Måske har vi ikke fornøjelsen af deres tilstedeværelse i dag og selvom vores ambassadører byder tilflyttere velkommen og giver dem en lille folder med praktiske informationer, så skal de ikke snydes
for en ekstra velkomst. Det er så vigtigt at nye føler sig velkomne og bliver en del af vores fællesskab.
Det har stor betydning for den fremtidige udvikling her på Helnæs med nyt udefra – ligesom det
har stor betydning, at vi værner om »øens« traditioner.
Der er sket meget siden sidste generalforsamling, og det har ikke kun været de sædvanligvis hyggelige arrangementer Helnæs har haft at byde på såsom dilettant, tarteletfest og diverse andre aktiviteter. Vi har også været pålagt at tage stilling til vigtigere ting, som vil berøre vores »ø« på længere
sigt. Heldigvis har signalerne fra jer været tydelige, om hvordan fremtiden ønskes og vi fik dermed
endnu sagt pænt »NEJ TAK« til 50 nye sommerhuse og dermed også massiv trafik ned gennem
byen – tiden vil vise, om kommunen kvittere med at give tilladelse til opførelse af et par enkelte
sommerhuse alligevel, det er endnu uvist.
Det skal siges, at vi i bestyrelsen har været uforstående overfor, hvordan kommunen har arbejdet
og taklet indsigelserne fra os alle i forbindelse med tillæg til planstrategi 2015, hvorfor vi satte en
advokat på sagen. Det har dog foreløbig vist sig at være forgæves, men vi synes alligevel, at vi har
vist kommunen, at de ikke skal løbe om hjørner med os – En fornemmelse man ofte har, når man
arbejder tæt sammen med dem.
I løbet af året har vi – eller rettere sagt Ib Dahl på vores vegne søgt forskellige fonde til restaurering
af sprøjtehuset. Vi ønsker huset bevaret til opbevaring af brandmateriel samt til brug for akuthjælpernes grej, da huset ligger særdeles centralt og let tilgængeligt midt på Helnæs. Indtil nu har vi fået
afslag, men har tid endnu til flere forsøg inden forkøbsretten bortfalder.
Vi har ligeledes søgt tilskud til opførelse af et skur på sportspladsen. I samarbejde med Idrætsforeningen lykkes det at få et væsentligt tilskud fra Assens Kommune. Skuret skal bruges til opbevaring af henholdsvis toiletvogn og materiel til brug for pedellerne samt Helnæs Idrætsforening, men
kan også bruges i forbindelse med fremtidige arrangementer. I øvrigt vil vi i den forbindelse gerne
takke bl.a. Hans Hoppe og Jørgen Nielsen for det store arbejde, de har lagt i opførelsen af skuret,
som ligepludselig skød op fra ingenting.

Efter en sørgelig begivenhed forrige år, fandt vi ud af, at vi kunne gøre livet lidt nemmere for akuthjælperne, som står på spring, når vi har mest brug for det. I den forbindelse blev de via vores
økonomiske hjælp bl.a. fornyet med lygter samt andre små hjælpemidler. Desuden overtog Lokalrådet det økonomiske ansvar for de hjertestartere som vi har på Helnæs. Akuthjælperne har fortsat
ansvaret for at de bliver tilset. I øvrigt kan jeg oplyse, at de alle endnu engang har været på kursus i
en hel weekend. Dejligt at nogen vil bruge tiden og yde hjælpen – en kæmpe stor tak til dem alle!
I forbindelse med forhøjet vandstand på Helnæs sidste år, blev vi gjort opmærksom på, at Geofyns
kort over vandstandsforhøjelse var helt gal. Allerede ved en forhøjet vandstand på 0,3 meter så det
ud som om Maden helt op til Helnæs Byvej ville blive oversvømmet. Der var på kortet ikke taget
hensyn til diget. Kortet er nu rettet med en bemærkning om, at det selvfølgelig kun er vejledende.
Heldigvis har alt ikke kun været praktisk, omend der blev brugt mange hænder på at få stablet Helnæs Lokalsråds jubilæumsfest på benene. Tusind tak til alle dem som hjalp os med at få en mindeværdig dag op at stå, til glæde for os alle.
I samme anledning (40 år) og på opfordring fra enkelte beboere her på Helnæs, har vi også talt
om, at få lavet en ny Helnæsfilm. Det er en særdeles bekostelig affære. Vi arbejder derfor på, evt. at
kunne få den lavet filmen som en del af et elevprojekt for journalist- og filmstuderende, så omkostningerne ville blive væsentligt nedsat. Det har dog endnu ikke været muligt...
Året igennem har vi forsøgt mange gange, at få vores veje forbedret. Der er især tale om Stævnevej
og Bøgeskovvej, men også Madevejen. Da Assens Kommune gentagne gange har bedt os om, at
tage stilling til forskellige tiltag, som vil forøge trafikken mente vi, at det var på sin plads, at de for
en gangs skyld hørte på os. Vi fik en langt svar tilbage, om at der overhovedet ikke var økonomi til
at gøre det anderledes, men at de fortsat selvfølgelig ville lappe vejene. Der er heller ikke langt ud
i fremtiden lagt penge af i Assens Kommunes budget til at forbedre vores veje og slet ikke de veje,
hvor man kun må køre 50 km i timen, så vi skal ikke gøres os nogen forhåbninger.
I foråret tog vi fat på en idé om at tættere samarbejde med Borgerhuset. I slutningen af sidste år
holdt vi møde med dem og blev enige om, at vi skulle kalde samtlige foreninger sammen! Tanken
er at koordinere vores arbejde – ikke det daglige arbejde, men f.eks. koordineringen af ansøgninger
til fonde samt kommune til vedligehold af bygninger. Ved en koordinering foreningerne imellem
kan vi sætte sejl i samme retning og måske derved gøre større tiltag i en prioriteret rækkefølge. Vi er
desværre endnu ikke nået så langt, men vi arbejder på det.
I sommer modtog vi en henvendelse omkring Boegården. En arbejdsgruppe har et ønske om at
lave Boegården om til et forum for Nordisk Tekstilkunst. I den forbindelse vil man søge fonde for at
restaurerer Boegården. Vi synes det er en rigtig god idé og skrev derfor en støtteerklæring til projektet, som vi håber bliver søsat.
I august måned fik vi en meget optimistisk mail fra borgmester Søren Steen Andersen. En indkaldese til et møde vedr. et fremtidigt projekt i Assens Kommune, hvor der evt. ville blive bevilget 4 x
8 millioner kr. fra staten til et Center for kyst- og lystfiskerturisme. Da finansloven endnu ikke var
færdigbehandlet var der intet at tage stilling til udover, at hvert Lokalråd skulle tænke over, hvad de
forestillede sig, hvis pengenen blev bevilget. Vi viste os positive overfor projektet.
Året igennem har nogen oplevet noget knap så positivt – nemlig, at der bliver skudt udenfor jagttiderne, og det også med riffelskud. Vi er særdeles opmærksom på dette, da politiet ikke har været
særlig gode til at tage anmeldelserne seriøst. Vi er hverken politi eller vagtfolk, men kan godt se, at
det kan være svært for politiet, så selvom det egentlig ikke har noget med Helnæs Lokalråd at gøre
vil vi kontakte politiet på alles vegne, hvis vi hører om nye episoder.

I efteråret fik vi nedsat en arbejdsgruppe til at varetage de interesser, som viste sig, da vi sendte et
spørgeskema rundt omkring holdningen til vindmølleparken Lillebælt Syd. Da I hører meget mere
om dette senere i aften, vil jeg undlade at gøre andet end allerede nu at takke gruppen for det arbejde, de allerede nu har lagt, men som også kommer i fremtiden.
Sidst på året fik vi besked fra Assens Kommune om, at Helnæs Gl. Præstegård og Galleri Dalype ønsker at udvide med 300 m2 under jorden. Man vil i den forbindelse også udvide parkeringspladsen
overfor. Vi har ikke gjort nogen indsigelser til projektet trods det, at vi ved at det vil forøge trafikken
en smule, men på enkelte dage. Desuden vil ombygningen ikke på nogen måde skæmme området
eller den smukke gamle præstegård.
Jeg vil da slutte af med, at sige tak til alle de personer, som lægger et stort arbejde for os og for Helnæs bl.a. dilettantholdet med et muntert indslag, men også til pedellerne for at vores grønne områder holdes pæne. Jeg kan kun sige, at når vi laver projekter på tværs af vores foreninger, så bliver
resultatet altid positivt og sjovt for alle. I kan dermed glæde jer til et nyt tiltag til efteråret, hvor vi
holder vinterfest sammen med Kultur- og musikforeningen.
På bestyrelsens vegne
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