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Forårsbrev til Naturforeningens ca. 100 medlemmer.        Maj 2019. 
  

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 postadresse og e-mailadresse. Vi sparer kuverter og porto. 

 
Kontingent for 2019: 

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 2019. 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: 
Som oplyst blev mageskiftet med kommunen afblæst. Plateauet tilhører fortsat 

Næsgården/Torbenfeldt gods. Iflg. fredningsbestemmelser og lokalplan må der 
ikke anlægges trapper m.m. på arealet, hvoraf en del i øvrigt ligger i 

strandbeskyttelseszone. Bebyggelse skal også holdes i en vis afstand fra 
skrænten. Plejen vil også i 2019 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. Sidst på sommeren vil der blive sat Dexter 

kreaturer ud på arealet. Dette for at sikre den tidlige sommerblomstring, og 
undgå klager om fluer (!). Dexter er verdens mindst kreaturrace. 

 
Næbbet: 

Medio april kom der atter får på Næbbet, i et antal der passer til det ønskede 

græsningstryk. En tør sommer kan igen betyde at græsning må suppleret med 
andet foder. Husk: Absolut ingen løse hunde på Næbbet! 

 
P-pladsen på kommunens areal på Næbbet: 

Der er p.t. stille om sagen. Naturforeningen har efter ønske fra Natur- og Miljø 
forsynet dem med kopier af tidligere fredningskendelser. Sammen med 

Grundejerforeningen, følges sagen ganske nøje. En årsag til at vi gerne vil 

http://www.kaarupskovogordrupnaes.dk/


have en solid kassebeholdning, er ønsket om at kunne agere hvis det viser sig 
nødvendigt.  

 
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. Senest er trappen ved Digebakken blevet udbedret. 

 
Foreningen kystareal: 

Det har været drøftet om kommunen (måske) kunne overtage arealet. Der er 

besluttet at ejerskabet ligger bedst hos Naturforeningen, der som lokal ejer 
kan holde øje med enhver aktivitet. Primo maj har formanden ageret 

”gravling”, og ved hjælp af spade og grensaks ryddet de forhåbentlig sidste 
Bjørneklo på de 2 sidst kendte lokaliteter. 

 
Regnskab: 

Regnskabet for 2018 er vedlagt, og vil blive gennemgået på 
generalforsamlingen søndag d. 21. juli.  

 
Pionererne på Ordrup Næs: 

Ole Hauerbach er helbredsmæssigt sat noget tilbage, men der arbejdes fortsat 
på projektet. Naturforeningen er klar med økonomisk støtte til udgivelsen. 

 
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: 

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: 
Rydningerne af Rosa Rugosa er nået sydpå til ca. Næsvej 35. Strandoverdrevet 

genskabes langsomt og sikkert. Sammen med Natur- og Miljø, har 
formandsskabet set på opgaven med at rydde helt frem til „Trekanten“. Der er 

tale om et større projekt som opdeles i 2-3 etaper med Natur- og Miljø som 



projektleder. Mere herom på generalforsamlingen. I øvrigt er det glædeligt at 
se hvorledes private naboer til Naturforeningens kystareal, har taget 

udfordringen op, og nu også rydder Rosa Rugosa. Husk reglerne for 
afbrænding.  

 
Det er iøvrigt en skrøne at Rosa Rugosa „holder på sandet“. Tværtimod, 

rødderne skaber dræn som suger sandet bort. En glat græsoverflade sikrer er 
hurtigt bortløb af havvand. 

 

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 kan 
bekræfte at vore adresser ikke deles med andre. Adressekartoteket findes 

„under lås og slå“ hos bestyrelsen. 
 

Bestyrelsen: 
Generationsskifter som hhv. formand og kasserer er undervejs. ”Good 

Corporate Governance” tager over. Ingen skal/må sidde i > 15 år. Velkommen 

som nyt medlem! 
 

Generalforsamlingen søndag d.21.07.2019, 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 


