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I lighed med tidligere år, vil Naturforeningen opdatere medlemmerne om:
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 post adresse og e-mail adresse. Vi sparer kuverter og porto.
Kontingent for 2014:
Kontingentet er fastsat til DKK 200,00, og bedes venligst indbetalt inden
generalforsamlingen søndag d.20.07.2014, til Naturforeningens bankkonto
nr.1551-1219146 med Danske Bank. Kassereren takker på forhånd.
Plateauet:
I skrivende stund henligger Plateauet urørt efter ”Bodil” d. 06.12.2013, hvor
hegnet blev fuldstændig ødelagt. Der stod blankt vand op til trappen fra
Engvej. Kommunen har for længst givet tilsagn om at sætte nyt hegn op, men
intet er sket. Det betyder at der næppe kommer får på Plateauet i år.
Lang Agre:
Arealet ejes som bekendt af kommunen. Også her har kommunen givet tilsagn
om reparation af hegn, men intet er sket.
Næbbet:
Hegnet udover stranden overlevede ikke ”Bodil”. Et nyt midlertidigt er sat op,
således der atter er får på Næbbet. Gøgeurten har overlevet, og synes i
fremgang. Igen i år er der set Vibefedt. Ny stenrevler er bygget op på sydsiden
af Næbbet. Der var voldsomme kræfter i spil.
Klipning af stier:
Vi vil genoptage rutinen med at klippe stier 2 gange årligt, samt vedligeholde
trapper m.m. med bl.a. grus. Mangler bedes venligst rapporteret. Skader på
stien langs nordstranden er rapporteret til kommunen – som ”vil se på det”.
Regnskab:
Regnskabet for 2013 er vedlagt,
generalforsamlingen søndag d. 20. juli.
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Folderen:
Sidst i 2013 blev Naturforenings folder trykt i 500 eks., og er siden da blevet
omdelt i vort opland. Mange må således have mødt folderen på deres vej.
Næsgaarden:
Næsgaarden er fortsat til salg. I løbet af vinteren er udlængerne blevet revet
ned. Tilbage står således det stærkt forfaldne stuehus. Efter aftale med ejer,
Birthe Jørgensen, fortsætter vi med pleje/fårehold på Næssets udyrkede
fredede arealer her i 2014. Vi har lovet såvel Birthe Jørgensen som
ejendomsmægler at stå til rådighed hvis evt. købere ønsker at vide mere om
plejen. Til glæde for områdets beboere, modtager Naturforeningen fortsat
økonomisk støtte fra Birthe Jørgensen.
Oden til Ordrup Næs:
Kombinationen af Sigfred Pedersens dejlige tekst og Per Enevolds flotte musik,
kan med fornøjelse høres på foreningens CD, der indleder vor
generalforsamling, og i øvrigt fortsat kan købes ved bestilling hos Margrethe
Enevold. 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:
Efter de seneste års rydninger fremstår sydveststranden som åbent
strandoverdrev. Kommunen er plejemyndighed, og skal principielt tillade
enhver aktivitet på arealet. Selve brinken blev rykket adskillige meter tilbage
under „Bodil“, hvor vandet stod op over den nordligste del af stien.
Bestyrelsen:
Samtlige medlemmer er villige til genvalg. Vi er dog aktivt i markedet for at
sikre et generationsskifte. Tilsagn om at ville deltage i bestyrelsen modtages
meget gerne. Opl.om bestyrelsen findes på på hjemmesiden.
Generalforsamlingen søndag d.20.07.2014, 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

