
ORIENTERING 
Marts 2014 

 
 

Velkommen til Kaarup Skov og Ordrup Næs. 
Obs. Husk strandrensningsdag lørdag den 3. maj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Kirsten Møller 
 
Efterårets	  storme	  
To	  kraftige	  storme	  i	  efteråret	  har	  forvoldt	  store	  skader	  i	  området.	  Ud	  over	  mange	  væltede	  
træer	  er	  det	  gået	  hårdt	  ud	  over	  strækninger	  langs	  stranden,	  hvor	  der	  især	  er	  sket	  skader	  på	  
stierne	  ved	  skrænterne	  mod	  vandet.	  Træer,	  der	  var	  væltet	  	  ud	  over	  vejene,	  er	  nu	  blevet	  fjernet	  
af	  grundejerne.	  Flere	  grundejere	  i	  området	  gik	  efter	  den	  første	  storm	  sammen	  for	  i	  fællesskab	  
at	  gøre	  vejene	  farbare	  -‐	  f.eks.	  på	  Knarbo	  Mose,	  der	  var	  særligt	  hårdt	  ramt	  af	  væltede	  træer.	  
Skaderne	  på	  stierne	  langs	  skrænterne	  er	  så	  omfattende,	  at	  det	  visse	  steder	  er	  ganske	  farligt	  at	  
gå	  her.	  Nogle	  steder	  er	  stierne	  og	  hegn	  mere	  eller	  mindre	  forsvundet.	  Odsherred	  Kommune	  er	  
anmodet	  om	  at	  bistå	  med	  løsninger.	  Foreløbig	  vil	  hegnene	  blive	  reetableret	  af	  hensyn	  til	  
udsætningen	  af	  får.	  	  
	  
	  
	  



Strandrensningsdag	  
Den	  årlige	  strandrensningsdag	  er	  en	  hyggelig	  tradition.	  I	  år	  står	  vi	  over	  for	  en	  særlig	  stor	  
udfordring,	  da	  de	  to	  store	  efterårsstorme	  har	  resulteret	  i	  ekstra	  meget	  vraggods	  og	  affald.	  
Mange	  grundejere	  er	  rigtig	  gode	  til	  at	  tage	  affald	  med	  op	  fra	  stranden,	  når	  de	  går	  tur,	  og	  lægge	  
det	  i	  affaldsspandene.	  Hvis	  vi	  er	  mange,	  der	  samler	  lidt	  ind,	  hver	  gang	  vi	  går	  tur	  her	  i	  
forårsmånederne,	  vil	  vi	  have	  en	  bedre	  chance	  for	  at	  komme	  i	  bund	  på	  strandrensningsdagen.	  
Den	  holdes	  lørdag	  den	  3.	  maj.	  Vi	  starter	  på	  Sydstranden	  ved	  Strandstien	  kl.	  11.	  
Vi	  slutter	  kl.	  13	  med	  sandwich,	  øl,	  vin	  og	  sodavand	  hos	  et	  gæstfrit	  medlem.	  Det	  eneste,	  du	  skal	  
tage	  med,	  er	  et	  par	  havehandsker	  -‐	  vi	  sørger	  for	  resten.	  Tilmelding	  til	  
strandrensningsdagen	  senest	  24.	  april	  til	  Karsten	  Fuglsang	  på	  asp.fuglsang@mail.dk	  	  
	  
Beskæring	  af	  beplantning	  langs	  stier	  og	  veje	  
Husk	  også	  i	  år	  at	  beskære	  beplantning	  ud	  til	  veje	  og	  stier,	  så	  renovationsvogne,	  brandbiler,	  
slamsugere	  og	  andre	  store	  biler	  kan	  komme	  frem.	  Der	  står	  enkelte	  steder	  træer,	  som	  bør	  
fjernes,	  fordi	  de	  efter	  stormen	  hælder	  ud	  over	  vejen.	  Det	  er	  grundejerens	  ansvar	  at	  beskære	  
beplantningen	  og	  evt.	  fjerne	  egne	  træer	  der	  hælder	  ud	  over	  vejen.	  Den	  påbudte	  fri	  vejbredde	  
er	  5	  meter	  og	  frihøjde	  4,2	  meter,	  jf.	  "Den	  lille	  grønne"	  (www.odsherred.dk/denlillegrønne).	  	  
	  
Foreningen Ordrup Næs Naturområde 
Det	  er	  aftalt	  med	  Næsgårdens	  ejer,	  at	  Naturforeningen	  fortsætter	  med	  plejen	  af	  Næbbet	  og	  
Plateauet	  i	  2014.	  Plejen	  varetages	  i	  samarbejde	  med	  Odsherred	  Kommune,	  som	  er	  overordnet	  
plejemyndighed	  for	  Ordrup	  Næs.	  
Naturforeningen	   har	   netop	   fremstillet	   en	   folder,	   der	   dels	   fortæller	   om	  Næssets	   natur,	   dels	  
indeholder	   et	   kort	   over	   området.	   Folderen	   vil	   blive	   omdelt	   i	   løbet	   af	   foråret	   til	   alle	   i	  
grundejerforeningens	   område.	   	   Naturforeningen	   plejer	   en	   del	   af	  Næssets	   stier	   til	   glæde	   for	  
såvel	   fastboende	  som	  turister.	  Det	  økonomiske	  grundlag	  kommer	   fortsat	   fra	   foreningens	  ca.	  
90	   medlemmer.	   Naturforeningens	   generalforsamling	   holdes	   søndag	   den	   20.	   juli,	   kl.10,	   på	  
Plateauet	  nedenfor	  Engvej.	  	  
Læs	   mere	   om	   Naturforeningen	   på	   www.kaarupskovogordrupnaes.dk.	   Her	   kan	   folder	   om	  
naturen	  hentes.	  
Formand: Viggo Hauerberg 
Tlf. 4075 4732 / 5965 4332 
E-mail: ikvh@mail.dk 
	  
Veje	  	  	  
Især	  Næsvej	  og	  Næsgårdsvej	  fik	  ”kærligheden”	  at	  føle	  under	  og	  efter	  de	  to	  storme.	  	  I	  foråret	  vil	  
skaderne	  blive	  udbedret	  i	  det	  omfang,	  det	  er	  muligt	  inden	  for	  foreningens	  budget.	  Det	  vil	  blive	  
efter	  de	  kendte	  metoder	  med	  høvl	  til	  at	  skabe	  en	  jævn	  overflade	  og	  til	  at	  lave	  afløb	  for	  
overfladevandet,	  så	  det	  kan	  komme	  ud	  til	  siden.	  Desuden	  vil	  støvbindingsmidlet	  ”dustex”	  
blive	  lagt	  ud	  på	  de	  mest	  befærdede	  veje.	  Er	  der	  særligt	  generende	  huller,	  hører	  vi	  gerne	  om	  
det.	  Alle	  medlemmer	  er	  velkomne	  til	  at	  udfylde	  grimme	  huller	  løbende	  ved	  at	  benytte	  
grusdepoterne	  ved	  Aspargesmarken	  og	  ved	  krydset	  Birkeberg/Næsgårdsvej.	  Vi	  opfordrer	  
altid	  til	  skånsom	  kørsel	  på	  vejene.	  Det	  reducerer	  dannelsen	  af	  huller	  på	  vore	  veje	  og	  ikke	  
mindst	  øger	  det	  sikkerheden	  for	  de	  vandrende	  og	  cyklende	  på	  vore	  veje.	  Kør	  venligst	  max.	  20	  
km/t	  i	  foreningens	  område,	  dog	  er	  	  30	  km/t	  tilladt	  på	  Næsgårdsvej	  og	  Næsvej.	  
Mind	  gæster	  om	  fartgrænserne.	  	  
	  



Økonomi	  
I	  2013	  er	  de	  samlede	  driftsudgifter	  næsten	  kr.	  75.000	  mindre	  end	  i	  2012	  .	  Med	  de	  forventede	  
lavere	  udgifter	  blev	  medlemskontingentet	  nedsat	  på	  generalforsamlingen.	  Som	  budgetteret	  
kom	  vi	  ud	  af	  2013	  med	  et	  underskud	  på	  ca.	  kr.	  -‐50.000	  (2012	  kr.	  -‐12.000).	  Egenkapitalen	  er	  
dog	  fortsat	  kr.	  235.577.	  
	   	  
Både	  på	  stranden	  
Det	  er	  glædeligt,	  at	  mange	  grundejere	  er	  flittige	  med	  at	  tage	  deres	  både	  op	  fra	  stranden.	  Både,	  
der	  enten	  er	  vrag	  eller	  i	  ringe	  tilstand,	  vil	  igen	  i	  år	  blive	  mærket	  med	  rødt	  og	  hvidt	  
plastikbånd.	  Bliver	  de	  ikke	  fjernet	  af	  ejeren	  inden	  efteråret,	  vil	  de	  blive	  placeret	  på	  
foreningens	  fællesarealer	  (Trekanten	  og	  p-‐pladsen	  ved	  Næsvejs	  begyndelse)	  for	  senere	  at	  
blive	  kørt	  til	  genbrugsstationen.	  Foreningen	  påtager	  sig	  ikke	  ansvar	  for	  både/bådvrag,	  der	  
fjernes,	  hvis	  de	  i	  strid	  med	  reglerne	  placeres	  på	  stranden	  i	  længere	  perioder.	  	  
	  
Vandscootere	  og	  speedbåde	  
Der	  er	  forbud	  mod	  vandscootere	  og	  hurtigtgående	  speedbåde	  i	  vores	  område.	  	  Er	  man	  plaget	  
af	  disse,	  kan	  man	  meddele	  det	  til	  kommunen	  eller	  politiet.	  	  	  
Al	  øvrig	  sejlads	  skal	  foregå,	  så	  badende	  ikke	  forulempes	  eller	  udsættes	  for	  fare	  og	  støj.	  Inden	  
for	  en	  afstand	  af	  200	  m	  fra	  kysten	  må	  motorfartøjer	  kun	  sejle,	  når	  fartøjet	  er	  på	  vej	  til	  eller	  fra	  
landingsplads.	  	  

Haveaffald,	  storskrald	  og	  grene	  vil	  i	  år	  blive	  afhentet	  12.	  juni,	  2.	  oktober	  og	  27.	  november.	  
Regler	  for	  haveafbrænding	  og	  afhentning	  af	  affald	  er	  beskrevet	  på	  www.odsherred.dk	  	  

Hunde	  skal	  altid	  holdes	  i	  snor	  på	  stranden	  og	  uden	  for	  egen	  grund.	  Vær	  med	  til	  at	  overholde	  
reglerne	  til	  glæde	  og	  gavn	  for	  fårene,	  fugleliv	  og	  vildt.	  Husk	  også	  hundeposen.	  
	  
Cykling	  er	  en	  sjov,	  sund	  og	  nem	  transport.	  Af	  hensyn	  til	  får	  og	  gående	  må	  der	  dog	  ikke	  cykles	  
på	  Næbbet.	  Knallerter	  er	  naturligvis	  også	  forbudt	  her.	  	  
	  
Godt	  naboskab	  
Desværre	  er	  der	  konstateret	  hærværk	  på	  flere	  gamle	  træer	  på	  grunde	  i	  vores	  område.	  Sagen	  
er	  meldt	  til	  politiet.	  Bestyrelsen	  opfordrer	  kraftigt	  til,	  at	  man	  taler	  sammen,	  hvis	  der	  er	  
problemer.	  Hærværk	  er	  IKKE	  løsningen.	  	  Hver	  især	  må	  vi	  gøre	  alt,	  hvad	  vi	  kan,	  for	  at	  bevare	  
det	  gode	  naboskab.	  Dialogen	  er	  vejen	  frem	  til	  at	  få	  løst	  bl.a.	  problemet	  med	  store	  og	  
skyggende	  træer.	  	  
	  
Generalforsamling	  
Som	  altid	  finder	  den	  ordinære	  generalforsamling	  sted	  tredje	  lørdag	  i	  juli,	  dvs.	  den	  19.	  juli,	  kl.	  
15.30,	  på	  Tingstedet,	  Skjærkær.	  Dagsorden	  kommer	  på	  hjemmesiden	  senest	  den	  28.	  juni.	  	  
Forslag,	  som	  ønskes	  behandlet	  på	  generalforsamlingen,	  skal	  være	  bestyrelsen	  i	  hænde	  senest	  
den	  7.	  juni.	  
	  
Post	  og	  e-‐mail	  
Ønsker	  man	  materialer	  og	  information	  med	  post	  eller	  e-‐mail,	  bedes	  det	  meddelt	  til	  
foreningens	  sekretær:	  kirsten.e.sondergaard@gmail.com.	  Husk	  at	  meddele	  ændring	  af	  	  e-‐
mail	  adresse,	  adresseændringer	  og	  ændring	  af	  ejerforhold.	  



Hjemmesiden:	  www.kaarupskovogordrupnaes.dk	  
Der	  er	  flot	  nyt	  design	  på	  hjemmesiden,	  som	  opdateres	  jævnligt.	  Klik	  ind	  på	  Aktuelt	  og	  se	  bl.a.	  
nyt	  om	  havvindmøllepark	  mellem	  Røsnæs	  og	  Sejerø	  og	  bådebro	  ved	  Ordrup	  strand.	  
 
Bestyrelsen
 
Kirsten Møller, formand 
Lang Agre 26-28 
Tlf. 2141 9428 
E-mail: kirsten.v.moller@gmail.com 
  
Morten Skjønnemand, næstformand  
Næsvej 23 
Tlf. 3963 0066   
E-mail: msk@gorrissenfederspiel.com 
  
Jeppe Edens, vejformand  
Birkeberg 1  
Tlf. 2628 9931  
E-mail: jeppe@edens.dk 
  
Hardy Thøgersen, kasserer  
Lang Agre 7  
Tlf. 2040 4140    
E-mail: hardythoeger@gmail.com 
 
 
 
 

 
Kirsten Søndergaard, sekretær 
Skovstien 5 
Tlf. 5962 1032 / 4486 1032 
E-mail: kirsten.e.sondergaard@gmail.com 
 
Kirsten Engel, hjemmesiden 
Næsvej 80  
Tlf. 5943 4622 / 2966 7626 
E-mail: kirstenireneengel@gmail.com 
  
Karsten Fuglsang, miljø og natur  
Skovstien 11  
Tlf. 4583 0253 / 2269 7148 
E-mail: asp.fuglsang@mail.dk 
  
Sune Steffen Hansen, tilknyttet bestyr. 
Næskrogen 11  
Tlf. 2739 8489 
E-mail: sune1234@hotmail.com 
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Foto:	  Kirsten	  Engel	  


