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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 2018:
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 2018. Beløbet
bedes venligst indbetalt inden generalforsamlingen søndag d.22.07.2018, til
Naturforeningens bankkonto Reg.nr.1551-1219146 med Danske Bank.
Kassereren takker på forhånd.
Plateauet:
Tidligt på året blev Plateauet slået godt og grundigt i bund. I april blev der sat
Spelsau får ud på arealet. Plateauet indgik i det mageskifte der tidligere på
foråret blev drøftet i kommunen. Det andet areal var det kommunalt ejede del
af Loenhøjmarken. Der var således tale om en ”byttehandel” imellem
Næsgården/Torbenfeldt gods og Odsherreds kommune. Vi ved at mange af
vore medlemmer har afgivet høringssvar om mageskiftet til kommunen.
Det er d. 29.05.2018 blevet oplyst at mageskiftet er blevet opgivet.
Den planlagte bebyggelse på Loenhøjmarken:
I skrivende stund foreligger der ingen afgørelse om placering af byggeriet.
Lang Agre:
Kommunen plejer arealet ved hjælp af Galloway kreaturer. De ovenfor nævnte
mageskifte, vil få Plateauet og Lang Agre til at ”hænge bedre sammen”.
Næbbet:
Der er nu Spelsau får på Næbbet hele året rundt. De første lam kom til verden
i en kold påske. Medio april kom der får på Næbbet, i et antal der passer til det
ønskede græsningstryk.

P-pladsen på kommunens areal på Næbbet:
Der henvises til indlægget i ”Orientering” fra Grundejerforeningen. Der er i
skrivende stund stille om sagen, men så vidt vi ved arbejder en gruppe
borgere i kommunen (fortsat) på at få politisk lydhørhed for at genoplive
projektet fra 1972. Det var selvsamme projekt der inspirerede til stiftelsen af
Naturforeningen, og som det efterfølgende lykkedes at få stoppet. Skulle
projektet for alvor dukke op igen, er Naturforeningen klar til igen at deltage
aktivt i debatten.
Klipning af stier, og vedligehold af trapper:
Der er indgået aftale med haveentreprenør Flemming Thorsen om at passe
stier og trapper. Arealerne bliver gennemgået 2 gange årligt. Det er aftalt at
trappen ved Digebakken står for tur her i 2018.
Foreningen kystareal:
Arealet imellem kysten og de private grunde fra Næsvej 1-35, ejes som
bekendt af Naturforeningen. Der er tale om ca. 70.000 kvm., hvor vi fortsætter
med at holde et skarpt øje med Bjørneklo, og evt. ”anlægsaktivitet” i cform af
f.eks. trapper.
Regnskab:
Regnskabet for 2017 er vedlagt,
generalforsamlingen søndag d. 22. juli.
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Pionererne på Ordrup Næs:
Ole Hauerbach skriver fortsat på ”Pionererne”. Som nævnt i 2017, har
bestyrelsen besluttet at forestå produktion og udgivelse af materialet, både i
form af ”et skrift”, og i elektronisk format. Ole Hauerbach har en skatkiste af
fotos fra årene 1930-1945, hvoraf mange vil indgå i ”Pionererne”.
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 på generalforsamlingen.
Næsgaarden:
Vi har ingen viden om hvorledes det går med salget af grundene på
”hovedparcellen”, men ”Til salg” skiltet står der fortsat.
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:
Takket være en privat indsats ryddes arealet langsomt men støt for Rosa
Rogusa. Strandoverdrevet genskabes til fordums skønhed. Vi er i god kontakt
med kommunens Natur & Miljø herom. Den sydligste del af Næsset,
grænsende op til selve Næbbet, ryddes også langsomt for bevoksning, bl.a.
takket være fårene.
Ejerskifte:
Medlemmerne bedes venligts meddele ejerskifte, og meget gerne medvirke til
at medlemsskabet af Naturforeningen fortsætter. I øvrigt sætter vi pris på at
alle aktivt søger ny medlemmer.
Lovgivning om persondata:
Som de fleste af os ved, er lovgivningen om persondata blevet strammet
ganske betydeligt. I Naturforeningen har vi de seneste år udsendt forårsbrevet
som e-mail som „bcc“. D.v.s. at kun modtager kan se egen mailadresse. Vi
kann bekræfte at vore adresser ikke deles med andre. Adressekartoteket
findes „under lås og slå“ hos bestyrelsen.
Bestyrelsen:
Vi altid på ”udkik” efter ny ungdommelige kandidater til bestyrelsen. Såvel
kasserer som formand har nu ”siddet” i ca. 15 år., hvilket ikke er i
overensstemmelse med ”god ledelsesstil”. Efter mange års (meget) aktiv
deltagelse i plejen, er opgaverne nu en god del lettere.
Generalforsamlingen søndag d.22.07.2018, 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

