Hasmark Strand Sommerhus Forening (HSSF)

Velkommen til

Hasmark Strand Sommerhus Forening (HSSF)
Vi har udarbejdet denne folder til såvel nye som nuværende sommerhusejere ved
vores dejlige strandområde for at informere om foreningens formål og aktiviteter.
Foreningens formål er:
- at varetage sommerhusejernes nuværende og fremtidige fælles interesser
- at forestå vedligeholdelse af Østre- & Vestre Strandvej samt
dræningsledninger på begge veje
- at forestå vedligeholdelse, udlægning og indtagning af blåsere
(afstandsbøjer) ud for Gl. Jørgensø og Hasmark Strand.
Aktiviteter:
• Formålet udøves på frivillig basis i et konstruktivt samarbejde med områdets
sommerhusejere og ejerforeninger samt med Nordfyns Kommune,
forsyningsselskaber og andre relevante instanser.
• Endvidere samarbejdes med andre nordfynske sommerhusforeninger for
varetagelse af fælles interesser vedrørende kommunens udstykningsplaner
for nye sommerhusområder. For vores vedkommende drejer det sig om
områderne ved Gravemaen og Strandvejen.
• I samarbejde med Energi Fyn har vi i 2020 gennemført projekt om etablering
af fibernet i hele området. Ansvaret for den videre drift påhviler nævnte
selskab.
• Foreningen påtager sig også opgaver med etablering og vedligeholdelse af
hjertestartere og sørger for, at der løbende uddannes hjerteløbere og akut
hjælpere som kan gøre en livreddende indsats. Endvidere etableres der
redningsposter på strandområdet til bedre sikring for badende.
• Vi arbejder endvidere på at skabe bedre sikkerhed for færdende på veje og
stier i området ligesom forbedringer af affaldsordninger for sommerhusejere
og turister ved stranden ligger os meget på sinde.
Vi har i det hele taget fokus på at skabe de bedst mulige forhold for alle, så man
kan have et rekreativt og sikkert ophold ved vores dejlige strand og øvrige
omgivelser.
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Hasmark Strand Sommerhus Forening (HSSF)
Medlemskontingent.
For medlemmer, der benytter fællesvejene Østre- eller Vestre Strandvej for at
komme til og fra deres sommerhus, fastsætter generalforsamlingen hvert år et
fælles kontingent, der er sammensat af et beløb til vej- og dræningsvedligeholdelse
(pligtigt vejkontingent) og et beløb til afstandsbøjer samt til foreningens drift i
øvrigt.
For medlemmer, der ikke benytter Østre- eller Vestre Strandvej for at komme til og
fra deres sommerhus betales et kontingent, der er sammensat af et beløb til
afstandsbøjer (blåsere) og til foreningens drift i øvrigt. Følgelig har nævnte
medlemmer ikke stemmeret på generalforsamlingen i anliggender, der vedrører
vedligeholdelse af de to ovennævnte fællesveje samt af disses dræningsledninger.
I 2020 udgør ovennævnte beløb per sommerhusejer årligt følgende:
Kr. 100,Kr. 40,Kr. 25,Kr. 165,-

Til vej- og dræningsvedligeholdelse (pligtigt vejkontingent)
Til afstandsbøjer
Til foreningens drift i øvrigt.
I alt maksimalt per sommerhusejer. Beløbet opkræves via Nets.

Såfremt du eller din ejerforening ikke allerede er medlem, opfordrer vi til at bidrage
til fællesskabet og bakke op om HSSF’s frivillige arbejde. Indmeldelse kan ske via
foreningens hjemmeside www.hssf.dk eller ved henvendelse til kasserer Ole
Skjoldborg Larsen per e-mail osl@lite.dk eller telefon 2812 6112.

Sommerdag ved Hasmark Strand.
Vi ser frem til dit/jeres medlemskab og til at møde jer.
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Hasmark Strand Sommerhus Forening (HSSF)
Vision
• være en interesseforening med opbakning fra sommerhusejere og foreninger i
områderne Gl. Jørgensø og Hasmark Strand.
• være en interesseforening, som er i stand til at håndtere problemstillinger af
fælles interesse for medlemskredsen med succes.
• være den foretrukne samarbejdspartner for alle i spørgsmål som vedrører
foreningens medlemmer.
• være det naturlige samlingspunkt for alle de i første punkt nævnte ejere.

Mål

• Medlemskredsen tilstræbes øget således, at alle sommerhusejere på strækningen
fra Gl. Jørgensø, Hasmark Strand til Halshuse er medlemmer af HSSF.
• I samarbejde med Nordfyns Kommune at søge inddragelse i fremtidige projekter,
der skal fremtidssikre forhold i området vedrørende f.eks. telekommunikation,
trafik- og miljøbelastning, lokalplan samt offentlige transportmuligheder.
• Foranledige at der opretholdes en tilfredsstillende vedligeholdelse af Østre- og
Vestre strandveje i henhold til AB 92.
• Sikre en tilstrækkelig dækning af hjertestartere i foreningens geografiske
dækningsområde samt løbende uddannelse af op til 20 hjerteløbere.

Strategi

• Der sikres et højt informationsniveau via foreningens hjemmeside og
mail-system.
• Der inddrages i muligt omfang menneskelige ressourcer fra
medlemskredsen til at definere og deltage i projekter, der kan
bidrage til målopfyldelse.
• Det tilstræbes at bestyrelsens sammensætning til enhver tid udgøres
af personer, der besidder de nødvendige kompetencer for
gennemførelse af foreningens vision, mål og strategi.
• Bestyrelsen foretager løbende selvevaluering, der skal tilsikre
nødvendig vilje og evner for målopfyldelse.

Holdninger

• Vi arbejder for medlemmerne.
• Vi arbejder fordi det er interessant og værdifuldt.
• Vi arbejder gratis.
• Vi har det sjovt.
• Vi er lette at komme i kontakt med.
• Vi er ikke taburetklæbere.
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