Velkommen til en ny sæson i Kårup Skov og på Næsset.
Februar 2007

Midt i den varmeste vinter i mands minde, sender bestyrelsen en uprioriteret orientering om stort og
småt, som vi formoder vil have medlemmernes interesse. Alt måske ikke lige i nuet, men så til opdatering
og til brug for planlægningen af sommerens aktiviteter.

Økonomi
Som det fremgik af generalforsamlingen har grundejerforeningens økonomi haft en meget høj prioritet på
bestyrelsens dagsorden. Det er derfor dejligt at kunne proklamere et forventet overskud i
størrelsesordenen 30. – 35.000 kroner for regnskabsåret 2006. Vejbudgettet er brugt fuldt ud, og vi har
været meget påholdende med de øvrige omkostninger. Vi opfordrer endnu engang medlemmer, der ikke er
tilmeldt PBS til at gøre det. Det betyder en væsentlig besparelse for foreningen. Medlemmer der ikke er
tilmeldt PBS vil modtage et girokort med sidste rettidige indbetalingsdag den 10. februar. Rykkergebyr ved
for sen betaling er 275,- kroner. Mangler I oplysning om tilmelding til PBS kan I kontakte foreningens
sekretær.
Grundejerforeningens oplag af bogen Naturen i sommerhusområder er udsolgt og økonomien kan afsluttes
positivt på projektet. Flere detaljer herom på

Generalforsamlingen 2007
Den afholdes, som alle de foregående år den tredie lørdag i juli måned, det vil sige lørdag den 21. juli
klokken 15.30 på Tingstedet, Skjærkær. Endelig indkaldelse vil selvfølgelig blive udsendt separat, men vi kan
minde om, at forslag fra medlemmerne til behandling og eventuel beslutning skal være bestyrelsen i hænde
senest fredag den 8. juni.

Veje og stier
Den milde og utroligt fugtige vinter har ikke været det bedste for vore veje. Det må dog konstateres, at de
strækninger, der sidste år fik ændret profilen, også som forventet har klaret sig bedre end i tidligere vintre.
Arbejdet med at omprofilere flere udsatte strækninger fortsætter i 2007. Der arbejdes i øjeblikket på en
detaljeret plan, der vil blive iværksat i forsommeren.
Der hersker for tiden også en heftig byggeaktivitet i grundejerforeningens område. Det går hårdt ud over
vore veje, og vi skal derfor repetere, at bygherrer skal sørge for at kontakte vejformanden forud for
igangsættelsen af større byggerier for at aftale et eventuelt behov for genopretning af vejene. Det er
grundejerens ansvar, at der foretages fornøden genopretning, og det vil ske for dennes regning.

Beskæring
Af andre pligter, der påhviler medlemmerne, vil bestyrelsen pege på beskæringen af beplantninger langs
vejene og stierne. For de fleste er det nok en forårs- eller sommeraktivitet, men vi vil da gerne minde om,
at det er ulige nemmere at tumle med grenaffald, når bladene er faldet af og saften er gået i vinterhi. Så fat
saksen allerede i den sene vinter.

Både – og det, der har været det – på stranden
Gennem årtier har det været kutyme, at småbåde, joller og surfbrætter ikke overvintrer på stranden.
Udover at beskytte bådene har det også haft den effekt, at der er blevet ryddet ud i vrag og lignende. Det
ser imidlertid ud til, at det er en rutine, der trænger til genopfriskning. Derfor se på ”jeres strand” og ryd
op. Tak.

Hjemmeside
Den bebudede hjemmeside venter nu lige om hjørnet. En endelig dato er ikke fastsat, men læg allerede nu
adressen www. kaarupskovogordrupnaes.dk ind under dine foretrukne sider, så kan du nemt finde
adressen, når du får brug for oplysninger om vedtægter, referater, gældende servi-tutter og lokalplaner
m.m.

Ejerskifte
Vi opfordrer til at meddele ejerskifte/flytning til foreningens sekretær/kasserer. Udover, at det letter den
generelle administration med kontingentopkrævning, korrekte adresser m.v., vil det også betyde at nye
medlemmer hurtigt vil få nyttige oplysninger om foreningen. Tidligere har Dragsholm kommune givet os
oplysning om ejerforhold mv. uden beregning. Disse oplysninger kræver den nye kommune en fyrstelig
betaling for. Vi har derfor oprettet vor egen medlemsfortegnelse, så nu er det endnu vigtigere, at I husker
at give oplysning om ejerskifte og flytning mv.

Landliggeren
Den specielle avis, der blev udgivet af de tre tidligere Odsherredkommuner i samarbejde med
Medieselskabet Nordvestsjælland, fortsætter i regi af den nye Odsherred Kommune og MSNV.
Distributionen forventes omlagt til Posten, som vil levere på ejers hjemadresse. Udgivelser i foråret 2007 vil
være uge 12 og uge 20. Eventuelle reklamationer til Odsherred Turistbureau, tlf. 59 65
08 88.

Odsherred Kommune
Som det nok er alle bekendt, hedder vores kommune nu Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby.
Telefonnummeret er 59 66 66 66 og deres i øvrigt meget informative hjemmeside findes på

www.odsherred.dk. I forbindelse med udsendelse af skattebilletten for 2007 vil der blive informeret om
nye telefonnumre og adresser.

Naturvandring
Bestyrelsen har lavet aftale med naturvejleder Jørgen Stoltz om en vandring i sommeren 2007. Datoen er
fastsat til den 22. juli – søndagen efter generalforsamlingen. Turen starter klokken 14 og varer ca tre timer.
Mødested og tilmelding vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Tilmelding modtages også
allerede nu af Jens Demuth, telefon 23 98 79 32 eller mail jensdemuth@mail.tele.dk

Nyt fra Foreningen Ordrup Næs Naturområde
Den usædvanlig hårde storm først i november gik hårdt ud over Næssets nordøst kyst. Havet tog godt fat i
skrænterne og kystlinien blev ændret flere steder. Store mængder organisk materiale blæste i havet og
strandede længere inde i bugten. Masser af sten blev skyllet langt op på stranden og ind over selve
plateauet. Hegnet er ødelagt flere steder, og det bliver et stort arbejde at retablere det. Vi er i gang med
forhandlinger med den ny Odsherred Kommune for at finde en løsning. Efter amtets nedlæggelse er det
kommunen, der er ansvarlig for Natur og Miljø. Ødelæggelserne har også vanskeliggjort adgang via
stranden med maskiner til Plateauet. Blandt andet derfor har vi ikke kunnet foretage en ekstra slåning af
krat med maskine samt samle de mange mindre bunker kvas fra oktober måneds rydning sammen til
afbrænding. Vi håber det bliver muligt i løbet af vinteren.

Næbbet
De træstød m.m., der sidst på sommeren blev lagt på den sydlige del af stranden, er blevet fjernet i løbet af
efteråret, og hegnet er blevet forlænget ned over stranden. Fåreholderne fra Brambjerggård var meget
glade for græsningsforholdene på Næbbet og Plateauet, så de vender tilbage i maj.

”Naturen i sommerhusområder”
Naturforeningens formand Viggo Hauerberg har stadig et lille lager, hvis I kom for sent i sommer.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sæson i vort pragtfulde område.

Bilag: Huskeliste til sommerhusets opslagstavle.

