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Årsberetning  
Fremlagt på Generalforsamlingen, d. 12. april 2014 

 

Indledning  

Det har været med store vejrbegivenheder: 2 storme i oktober og december. Men ikke rigtig nogen vinter 

og sne. 

Stormene har påvirket plantagens udseende. Mange træer er faldet i stormene, og vi er nogle, der har følt 

det nødvendigt at fælde store træer, der truede husene. 

Men nyt vokser op. 

Under december-stormen steg vandet i Isefjorden og de andre fjorde markant. Jeg har undersøgt 

vandstanden ved dæmningen ved Audebo, godt 2 m over normal vandstand. Heldigvis var der stadig ca 1 m 

at give af inden vandet ville være strømmet ind på Lammefjordens inddæmmede arealer. 

Hvis nogen har kendskab til billeder taget d. 6. december om aftenen ved dæmningen/slusen ved Audebo, 

vil vi meget gerne have kopier af dem. 

Vores generelle politik  

Vi får i årets løb en række sager til behandling. Vi prioriterer sagerne løbende, men der er en klar rød linie i 

den førte politik, nemlig at fastholde høj standard i Næsdal Plantage. Vi skeler hele tiden til vore 

deklarationer, som vi søger at holde sagerne op imod. Og selvfølgelig gældende lovgivning. 

F.eks. skal vi ikke bruge plantagens grunde til opbevaring af biler og campingvogne uden indregistrering. Vi 

har derfor igen i 2013 skrevet til en ejer, der har en campingvogn stående uden registreringsplade. 

I de senere år har sagen om Helgesvej 1 været en central sag. Vi har rapporteret om problemerne ved de 

foregående generalforsamlinger. Vi fortsatte i 2013 arbejdet for at få fjernet containeren, der skæmmede 

området. Desværre uden at der fra myndighedernes side blev skredet ind over for ejeren.  
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I 2013 bliver grunden solgt på tvangsauktion. Den nye ejer ønsker dog hurtigt at sælge grunden igen. I 

denne forbindelse forsvinder containeren pludselig, og uden nogen forklaring. 

Sagen viser, at en forening som vores ikke har nemt ved at håndhæve egne regler. H1-sagen fra de senere 

år illustrerer dette meget godt. 

Ting sker hen ad vejen, og pludselig står vi med nogle regler, vi ikke kan håndhæve: småhuse lagt på en 

grund uden en hovedbygning etc. Mindre og mindre skovpræg etc. Hvad gør vi ved det? Kommunen 

bidrager ikke med ret meget i disse sager. 

Vejene  

Der er vedvarende problemer med bevoksningen langs vore veje. 

I løbet af 2013 blev vi gjort bekendt med en ændring af loven for private fællesveje. Vi kan ikke mere 

pålægge vore grundejere nogen økonomisk forpligtelse á la den, hvor vi beskærer/fjerner bevoksning på 

ejerens regning. Det vil ganske givet have betydning for den fremtidige vedligeholdelse af vore veje og stier. 

Vi ønsker god adgang til grundene. Foreningens vejformand, Erik, 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, og noget vi alle er glade for. 

Som sagt, det har været en mild vinter og uden store snemængder. Derfor har der ikke været problemer 

med adgang til grundene. 

Vi har undersøgt mulighederne for at renovere stien mod syd, dvs. ud mod marken. Vi har et konkret 

forslag, som blive diskuteret senere under generalforsamlingen. 

Pumpestationen på Arnesvej færdiggøres omkring starten af maj måned. 

Administrative/økonomiske forhold 

Foreningens økonomi er sund og stabil. Der er 4 grundejere (6 grunde), der dags dato ikke har betalt 

kontingent for 2013. Vi begynder at se dette som et alvorligt problem. Kasseren vil uddybe senere. 
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Vi er medlemmer af sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger i den gamle Dragsholm 

kommune. Vi betaler 10 kr. pr grund og kan herfor hente rådgivning og evt. Juridisk bistand. På 

www.naesdalplantage.dk kan man se det sidste nyhedsbrev fra Sammenslutningen. 

Bestyrelsen var også i 2013 repræsenteret ved det årlige møde mellem kommunen og 

sommerhusforeninger i Odsherred Kommune. Et officielt referat foreligger på web-siden 

”http://www.odsherred.dk/indhold/sommerhusr-det-sol” sammen med en såkaldt journalistisk udgave, 

men vi har også lavet vores eget, som kan ses på foreningens hjemmeside: 

 Borgmesteren omtalte i sit indlæg ”Udvikling Odsherred” med Geopark Odsherred som et flagskib  

 Den meget omtalte kloakeringssag i kommunen er ind til videre nulstillet, idet de er opstået 

økonomisk uenighed med staten  

 Indbrud i sommerhuse blev diskuteret. Der blev rapporteret færre indbrud i året forud for 

augustmødet. Modsat udsagnet i 2012 sagde man nu, at politiet vil rykke ud til akutte indbrud  

 Formand for Odsherreds koordinationsudvalg vedrørende sommerhusområdet, Hans Glendrup, 

fortalte om projektet med at få dækning med et godt mobil-netværk- Man har ikke holdt, hvad man 

lovede i 2012. Han omtalte også problemer med skorstensfejere, der er svære at få fat i. Det sidste 

synes vi ikke at se som et problem i Næsdal Plantage  

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-maskiner. 

Hunde og katte  

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

usundt for menneskers sikkerhed, men det er også usundt for vejene. 

Grøfterne  

Bestyrelsen 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. 

Hvis der i plantagen er særlige forhold, man er utilfreds med, bør man henvende sig til bestyrelsen. 

Andet 

Nye grundejere siden sidste generalforsamling er 1 (H1). 

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. 

Odsherred Forsyning A/S: Via en ihærdig indsats fra flere personer blev jeg valgt ind i bestyrelsen for OF 

sidste efterår. Jeg har været til ét møde, som kun var introducerende. Og så blev jeg desværre syg på dagen 

for det første reelle møde, hvor man også tilså vand- og renseanlæg i kommunen. Vi er blevet belært om 

aktieselskabskonstruktionens begrænsninger for vekselvirkning med ens bagland. Tavshedspligten er hård. 

Men jeg har hørt ministeren sige på radioen, at man skal undgå at folk bliver kriminaliserede af manglende 

økonomiske muligheder ved tvangskloakering f.eks. 

Odsherred er en del af udkantsdanmark, og det betyder svare problemer med at holde på unge mennesker, 

at få finansieret bolighandler etc. Kommunen gør et stort arbejde for at vende denne udvikling, f.eks. 

igennem turisme (Geopark Odsherred). 

Jeg skal opfordre alle til at bruge foreningens hjemmeside: www.naesdalplantage.dk, som Anne 

administrerer på bedste vis. 
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Tak  

Tak til alle, der har bidraget til foreningens virke i det forløbne år. En særlig tak til Allan Henriksen, der har 

valgt ikke at deltage i bestyrelsesarbejdet mere. 

 

12. april 2013 

Bestyrelsen 

 


