
Viborg (Øreflak 21, Ebeltoft) 10.10.2016 

Til bestyrelsen for Grundejerforeningen Gaasehage 

 

Vi købte vores sommerhus Øreflak 21 i 1998. Vi prioriterede den lette adgang til vandet meget højt. 
Imidlertid syntes vi, det var lidt træls med alle de sten i vandkanten og lidt ud i vandet, når vi ville bade. 

Derfor undersøgte jeg mulighederne for at etablere en badebro ved standen for enden af Øreflak. Og jeg 
foreslog på generalforsamlingen, at foreningen etablerede en sådan bro. Det blev en ret traumatisk 
oplevelse. Formanden jordede forslaget fuldstændigt, hvorefter han efter denne nedgørende afvisning af 
forslaget, spurgte om det kunne tænkes at forslagsstilleren var til stede. Det var jeg! Men jeg behøver vel 
ikke sige, at det ikke gav anledning til megen debat! 

Imidlertid har jeg hver eneste gang, jeg har været en tur på stranden, og det er rigtigt tit, tænkt hvor dejligt 
det ville være, hvis der var en bro ud i vandet. Vi badende kunne komme ud over stenene og i vandet. 
Børnene kunne lege på broen. Der kunne stilles et par bænke op, hvor vi kunne mødes med andre 
sommerhusejere. Vi mangler også et område, hvor vi kan dyrke socialt samvær. Det er kun sporadisk hvor 
meget vi har sammen i området. Om fiskerne skulle kunne fiske fra broen kan diskuteres, men de ville helt 
sikkert sætte pris på muligheden, og vi andre kunne få en fiskesnak med dem. 

Modargumentet mod en bro var, at det ville trække besøgende til længere væk fra. Ja, og hvad så?! Ville 
det skade med lidt mere liv på stranden? Desuden var argumentet, at stranden ændrede sig så meget. 
Vrøvl, en bro kunne sagtens placeres, så selv om vandstanden går lidt op og ned og dermed vandkanten 
flytter sig lidt ud og ind, ville den fint kunne opfylde formålet i mange år. Og til den tid, hvor hele 
sommerhusområdet er oversvømmet af havet, så kan man tage spørgsmålet op igen. 

Grunden til at jeg igen ”tør” fremsætte forslaget og ønsket om en badebro for enden af Øreflak er, at man 
på den anden side af Ebeltoft har fået etableret fine velfungerende badebroer. Se billederne. Det kan altså 
sagens lade sig gøre. Og vi har nu skiftet ud i bestyrelsen, og jeg fornemmer, at de nye medlemmer i 
bestyrelsen, ud over det vigtige at vedligeholde vejene og sikre vore grunde, også ønsker at skabe et godt 
miljø for sommerhusejerne og deres gæster. 

Jeg vil derfor gerne til næste generalforsamling fremsætte dette forslag om etablering af badebro ved 
Øreflak. – Skal der mere til, for at det er et forslag til generalforsamlingen? 

Med venlig hilsen 

Ib Lorentzen 
Randersvej 26 
8800 Viborg 
Tlf.: 29 26 00 97 
Sommerhus: Øreflak 21 
 



 

 

 

 


