Foreningen Ordrup Næs Naturområde.
V/ formanden Viggo Hauerberg, Kristianiagade 22, 2. th., 2100 København Ø
Tlf. 40 75 47 32 - E-mail: ikvh@outlook.dk
Forårsbrev til Naturforeningens ca. 100 medlemmer.

Maj 2020.

Dette forårsbrev:
..skrives i skyggen af den coronavirus der har lagt Danmark i benlås. Mange af
NF’s medlemmer ses at have søgt tilflugt på Næsset, og således isoleret sig fra
storbyens risici. Forhåbentlig er alle medlemmer i god form.
Generelt:
Forårsbrevet udsendes fortrinsvis pr. e-mail, men kan i øvrigt også findes på
Naturforeningens hjemmeside, www.kaarupskovogordrupnaes.dk.
E-mail:
Vi beder fortsat medlemmerne om at holde kassereren (randi@pelck.dk)
opdateret med postadresse og e-mailadresse. Vi sparer kuverter og porto.
Kontingent for 2020:
Som regnskabet viser, har vi bygget en pæn egenkapital op over de seneste
år. Beskedne udgifter, parret med kontingentet på DKK 200,00 er årsagen
hertil. Vi har dog besluttet at opretholde uændret kontingent for 2020. Beløbet
bedes venligst indbetalt inden generalforsamlingen søndag d.21.07.2019, til
Naturforeningens bankkonto Reg.nr.1551-1219146 med Danske Bank.
Kassereren takker på forhånd.
Plateauet:
Plateauet tilhører Næsgården/Torbenfeldt gods, og er totalfredet. En større del
ligger desuden i strandbeskyttelseszone. Bebyggelse skal holdes i en vis
afstand fra skrænten. Plejen vil også i 2020 blive foretaget af en endnu større
flok får end tidligere. Hvis nødvendigt, suppleres med maskinklipning af slåen
og brombær.
Lang Agre:
Kommunen ejer Lang Agre, og er derfor ansvarlig for plejen. I skrivende stund
vides ikke hvorledes plejen gribes an i 2020.
Næbbet:
Medio april kom der atter får og lam på Næbbet, i et antal der passer til det
ønskede græsningstryk. En tør sommer kan igen betyde at græsning må
suppleret med andet foder. Ingen løse hunde eller mountainbikes på Næbbet!
Klipning af stier, og vedligehold af trapper:
Vi gør vort bedste for at holde stier og trapper i rimelig stand. Arealerne ejes
ikke af Naturforeningen. Trappen ved Digebakken udgør et særligt problem, og

det overvejes hvad der med rimelighed kan gøre for at holde den farbar. Dette
areal ejes heller ikke af Naturforeningen, men vi har i en årrække vedligeholdt
trappen.
Foreningen kystareal:
Arealet på ca. 70.000 kvm., er det største sammenhængende privatejede areal
på Næsset. NF gør sit bedste for at holde arealet så naturligt som muligt,
herunder fri for invasive arter som Bjørneklo og Japansk Pileurt. Der må ikke
etableres nedgange/trapper på nogen del af arealet.
Regnskab:
Regnskabet for 2019 er vedlagt, og vil blive gennemgået
generalforsamlingen søndag d. 19. juli, f.s.v denne kan gennemføres!

på

Pionererne på Ordrup Næs:
Projektet er ikke glemt, men desværre ligger det stille.
Bøger:
Der findes et antal af både 25 års jubilæumsbogen, og af ”Naturen i
sommerhusområder” (2. udgave). Bøgerne sælges for hhv. DKK 150,00 og
DKK 250,00 pr. stk. Bestilling modtages gerne på generalforsamlingen.
Næsgaarden:
Vi har ingen viden om hvorledes det går med salget af grundene på
”hovedparcellen”.
Oden til Ordrup Næs:
Sigfred Pedersens dejlige tekst og Per Enevolds flotte musik indleder altid vor
generalforsamling. CD’en kan købes sammen med ”Igennem Bøgeskoven”,
danske sange og romancer, v/ Per Enevold med Trinitatis’ kor, formedelst DKK
100,00. Oden til Ordrup Næs koster alene DKK 75,00. Betaling kan ske til
Naturforeningens konto nr. 1551-1219146 med Danske Bank – med angivelse
af bestillers navn. Levering kan aftales særskilt, men vil ske ved årets
generalforsamling.
Sydveststranden:
Som det kan ses, er det sydligste areal på ca. 2.500 kvm. nu også ryddet med
maskinkraft. Dette afslutter ca. 15 års arbejde med at bringe strandoverdrevet
tilbage i sit oprindelige udseende, d.v.s. at Rosa Rugosa bevoksningen er
fjernet. Lige nu ser det voldsomt ud. Bortset fra rydningens start, blev der de
efterfølgende mange år ryddet på helt privat initiativ. Forårets rydning vil blive
fulgt op af endnu en ”grubning”, og afbrænding af al grenaffald. I foråret 2021
vil arealet blive efterbehandlet. Denne sidste del af rydningen er blevet til i et
samarbejde
imellem
Næsgårdens
ejer,
Odsherreds
kommune,
Landbrugsstyrelsen (som har betalt) og med Naturforeningen som ”tovholder”.
Coronaen har på finurlig vis forhindret at et informationsskilt er opsat. I

efteråret 2019 gennemgik biologerne det hidtil ryddede areal, og til trods for
anvendelse af en anelse kemi, fik rydningen en flot karakter. Flora og fauna er
hurtigt vendt tilbage.
Den guidede tur Pinsedag d. 31.05.2020.
I Grundejerforeningens marts 2020 ”Orientering”, inviterede Naturforeningen
alle medlemmer af Grundejerforeningen til en guidet tur på Ordrup Næs.
Naturvejleder Jørgen Stoltz vil undervejs gøre os alle klogere på Plateauets
specielle flora, samt kystens spiselige planter. Der er 50 pladser, 35 er allerede
optaget, turen er gratis for alle. I skrivende stund, vides ikke om turen tillades
gennemført. Hvis ikke, får alle tilmeldte senest d. 25.05.2020 besked herom.
Mødested: P-Pladsen på Lang Agre.
Mødetid: Kl. 14 – varer til ca. kl. 16.30.
Bestilling på følgende links:
https://billetfix.dk/da/e/kystens-flora-med-jrgenhttps://billetfix.dk/da/e/strandens-sten-og-tilblivelsen-af-odsherred12oktober-2020-kl-10-ca-1230/
Der er planlagt et par yderligere ture. Mere herom på Generalforsamlingen.
”Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet”:
Her i foråret 2020 har Museum Vestsjælland, under ovennævnte titel, udgivet
en bog om besættelsen. Bogen (ca. 640 sider!), har fået flotte anmeldelser,
senest i Week-end Avisen d. 01.05.2020, og omtaler også Ordrup Næs.
Ejerskifte:
Medlemmerne bedes venligst meddele ejerskifte, og meget gerne medvirke til
at medlemsskabet af Naturforeningen fortsætter. I øvrigt sætter vi pris på at
alle aktivt søger ny medlemmer. NF har trykt en fin folder som med fordel kan
uddeles til alle.
Lovgivning om persondata:
Vi følger de stramme regler. Mails sendes bcc, således at kun modtager ser
egen mail.
Bestyrelsen:
Generationsskifter som hhv. formand og kasserer er undervejs. Kassereren i >
20 år, Randi Pelck, har varslet sin afgang. ”Good Corporate Governance” tager
over. Ingen skal/må sidde i > 15 år. Vi glæder os til at ønske en ny kasserer
velkommen.

Generalforsamlingen søndag d.19.07.2020, kl.10.00, på Plateauet
nedenfor Engvej:
Dagsorden som følger: 1: Beretning fra bestyrelsen, 2: Aflæggelse af
regnskab, 3: Valg af bestyrelse og revisor, 4: Behandling af indkomne forslag,
5: Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

