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Forårsbrev til Naturforeningens ca. 100 medlemmer.        Maj 2016. 
  
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 2016: 
Kontingentet er fastsat til DKK 200,00, og bedes venligst indbetalt inden  
generalforsamlingen søndag d.17.07.2016, til Naturforeningens bankkonto 
Reg.nr.1551-1219146 med Danske Bank. Kassereren takker på forhånd. 
 
Plateauet: 
Torbenfeldt Gods oplyser at der kommer Limosine kreaturer på arealet i år. 
Tilvækst af bl.a. slåen betyder at der er behov for at øge græsningstrykket.  
 
Lang Agre: 
Arealet ejes som bekendt af kommunen. Der er også i år løfte om at sætte 
Galloway kreaturer på arealet. Hegn vil blive udbedret.  
 
Næbbet: 
Medio april kom der får på Næbbet, i et antal der passer til det ønskede 
græsningstryk. 
 
Klipning af stier, og vedligehold af trapper: 
I det omfang det i praksis kan lade sig gøre, vil Foreningen klippe stier og 
renovere trapper. Den nordlige trappe til Plateauet er sat i stand. Næste 
opgave bliver trappen fra  Digebakken til stranden. 
 
Aspargesmarken: 
Kommunen fortsætter plejen. 
 
Regnskab: 
Regnskabet for 2015 er vedlagt, og vil blive gennemgået på 
generalforsamlingen søndag d. 17. juli.  
 
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. Der 
er endnu nogle tilbage. Tages med på Generalforsamlingen. 
 
25 års jubilæumsbogen: 
Der findes et antal af dette memorabilia som sælges for DKK 150,00 pr. stk. 
Medtages på generalforsamlingen. 
 
Næsgaarden: 
Som bekendt er Torbenfeldt Gods ny ejer af Næsgården. Vi er i god dialog med 
de ny ejere omkring plejen m.m., men overordnet er det Godsets ansvar at 
plejen bliver udført. 
 
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: 
Det udmatrikulerede grønne areal tilhører Næsgården, d.v.s. plejeaktivitet på 
arealet er ejers ansvar. Slåning skal ske med skyldig hensyntagen til 
strandoverdrevets naturlige bevoksning. Det er glædeligt at Rosa Rogusa er på 
stærkt tilbagetog. Selve sandstranden er umatrikuleret. 
 
Ejerskifte: 
Medlemmerne bedes venligts meddele ejerskifte, og meget gerne medvirke til 
at medlemsskabet af Naturforeningen fortsætter. 
 
Bestyrelsen: 
Vi altid på ”udkik” efter ny ungdommelige kandidater til bestyrelsen. Kom frit 
frem…. 
 
Generalforsamlingen søndag d.17.07.2015, 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 


