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Årsberetning 
Fremlagt på Generalforsamlingen d. 31. marts 2012  

Vejene  

Igen i 2011 har vi udsendt breve til grundejere, hvori vi har påbudt dem at beskære deres træer og buske, 

der breder sig ud over rabat og vej. Nogle har fulgt påbuddet, andre ikke. Her har vi så for deres regning 

foretaget beskæringen. Vi vil specielt nævne, at vi har skrevet til ejeren af Storøhagevej 8 om brug af 

Grethesvej. 

I 2010-beretningen omtalte vi en sag om Helgesvej 1. Vi har fulgt op på den, men desværre uden at der fra 

myndighedernes side er skredet ind endnu. 

Modsat de to tidligere vintre har ikke i den forgangne vinterperiode været behov for hjælp til snerydning. 

Foreningens vejformand holder foreningens veje ved lige, hvad angår småskader. Han har vejmateriale 

(knust asfalt) liggende, så han kan slå til på de rigtige tidspunkter. Det er et vigtigt og stort stykke arbejde 

for foreningen. Grethesvej har dog for store skader. 

Grøfterne  

2011 var et relativt tørt år i området, forstået på den måde, at der ikke i 2011 har været tilfælde med 

vandophobning på udsatte grunde. 

Men jeg vil igen indskærpe, at man skal holde grøfter på grundene ryddede. Bestyrelsen vil følge op på 

dette problem og om fornødent kontakte involverede grundejere direkte. Foreningen sørger for beskæring 

af kanterne i grøften mod syd ud mod marken. 

Administrative oplysninger 

Bestyrelsen var repræsenteret ved 2011-udgaven af det årlige møde mellem kommunen og 

sommerhusforeninger i Odsherred Kommune. Et officielt referat er ikke modtaget, men vi har lavet vores 

eget, som kan ses på foreningens hjemmeside. 
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Borgmesteren omtalte frikommune-princippet, som skal omfatte ungdomsuddannelse, ældreforsorg, et 

trafikselskab (også tog?). Sommerhusejerne fik at vide, at de kunne komme til at betale 200 kr./år til 

projekterne. 

Indbrud i sommerhuse blev diskuteret. Vi kender også til problemet i Næsdal Plantage. 

Endelig er det værd at nævne, at man planlægger at lave en GeoPark Odsherred, hvor man vil søge 

blåstempling af UNESCO. 

Som en opfølgning på fællesmødet i Vig holdt kommunen i august et orienteringsmøde for kommunens 

sommerhusejere om betydningen af de forventede klimaforandringer. Kommunen har besluttet en 

nedskæring af CO2-udslippet fra kommunale kilder på 2%/år. Dette omfatter naturligvis energibesparelser i 

kommunale bygninger som f.eks. skoler etc. Kun 1 promille af sommerhusejerne mødte frem dvs. ca. 25 

personer. 

Der i 2011 nye ejere på fire grunde. Ca. 10 grunde er sat til salg. Bestyrelsen ønsker som sædvanligt at blive 

orienteret ved salg, så vi hele tiden har data på de rigtige ejere. Sælgere anmodes derfor om at meddele 

navn og adresse på nye ejere 

Sommerfest 

Desværre blev sommerfesten 2011 ikke til noget. Men under punktet eventuelt vil der måske komme en 

diskussion af en fortsættelse. 

Derimod havde vi et fint arrangement på Audebo Pumpestation, hvor en engageret guide fortalte om 

udviklingen af Lammefjorden og dræningen. Mange flere kan have glæde af at besøge stedet. 

De årlige formaninger  

Græsslåning og anden motoranvendelse 

Som sædvanligt indskærper vi, at motoranvendelse er tilladt på følgende tidspunkter: 

Hverdage fra kl. 9.00 – 18.00 og søn - og helligdage fra 10.00 – 12.00. 

Man må ikke køre på vejene med ATV. 

Hunde og katte 
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 Man skal holde øje med sine hunde og katte, som ikke må færdes frit omkring. Og man skal som 

ejer fjerne deres efterladenskaber. I tilfælde af særlige problemer kontakter bestyrelsen ejerne 

direkte  

Hastighedsbegrænsning på vejene 

 Der er hastighedsbegrænsning på vore veje, hvilket alle skal overholde. Høj hastighed er i 

almindelighed usundt for sikkerheden, men det er også usundt for vejene  

Andet  

Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at kontakte kommunen omkring det ødelagt 

rækværk på ”Krügers bro”. Efter noget skriveri frem og tilbage er gelænderet rettet op, men ser sandelig 

ikke kønt ud. 

Man skal henvende sig til bestyrelsen, hvis man er utilfreds med bestemte forhold 
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