Formandens brev til medlemmerne september 2007

September 2007
Til medlemmerne
På foreningens generalforsamling den 21. juli blev det besluttet at ændre foreningens vedtægter. De nye
vedtægter er vedlagt. De væsentlige ændringer er, at vedtægterne fremover kun kan ændres ved
godkendelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, samt at vi fremover vil gøre foreningens
hjemmeside til den primære informationskilde til foreningens medlemmer.

De af foreningens medlemmer som ønsker det, kan frit vælge fremover at modtage meddelelser via enten
e-mail eller almindelig post. Medlemmer, der ønsker at modtage fremtidige henvendelser via e-mail, bedes
oplyse deres e-mail adresse til foreningens sekretær eller kasserer (se kontaktinformation i brevfoden
nedenfor). Medlemmer, der som hidtil ønsker at få meddelelserne tilsendt pr post, kan rette henvendelse
til foreningens sekretær eller kasserer. Vi vil så sikre, at I får de nødvendige oplysninger pr post. Alle
medlemmer, der ikke retter henvendelse til foreningens sekretær med anmodning om at få materiale
tilsendt på anden måde, vil fremover kunne benytte foreningens hjemmeside til at orientere sig om
foreningens forhold.

Fremover vil foreningens meddelelser (dagsorden for generalforsamling, referat af generalforsamling,
regnskab og budget samt løbende informationer m.v.) således kunne ses og kopieres fra foreningens
hjemmeside. Hjemmesidens adresse er

www-kaarupskovogordrupnaes.dk

Husk som hidtil at oplyse ændringer i hjemmeadresse, ejerforhold og e-mailadresse til foreningens
sekretær/kasserer. Vi har brug for disse oplysninger både for at sende ud og for at kunne opkræve
medlemsbidrag.

Efter generalforsamlingen er der

-I forlængelse af Strandstien fyldt jord på stien ved broen, og den rørlagte del af åen oprenses snarest. Den
rørlagte del af åen, beliggende på Grundejerforeningens areal, er blevet inspiceret nærmere. Der er ikke
umiddelbart noget, som tyder på, at drænet er stoppet. Vi vil se nærmere på drænet igen til foråret,
medmindre der forinden opstår problemer.

-Samlet en gruppe der skal finde løsning på trafikforholdene på Næsgårdsvej. Deltagerne er Hans Otto
Bisgaard, M. Brok, Thor Nielsen/Jeppe Edens samt Adam Frølund fra bestyrelsen. Når der foreligger nyt, vil I
kunne se dette på hjemmesiden.

Sammen med Naturforeningen er det aftalt at genetablere hele/dele af stien langs foreningens sydlige
strand og fjerne vilde roser på dele af strækningen fra Sandvej til Næsset.

Derudover vil de værste huller i vejene blive fyldt op inden efterårsferien. Dele af Næsvej og Næsgårdsvej
vil blive ”afhøvlet”. Det betyder mere stabile veje, der holder bedre til vinterens slid. Denne vedligeholdelse
betyder, at vi kan køre på rimelige veje hele vinteren – husk dog at overholde de foreskrevne
maksimalhastigheder (20 km/t normalt og 30 km/t på Næsgårdsvej og Næsvej til Lang Agre).

Endelig må vi igen understrege vigtigheden af at beskære træer og buske langs veje og stier. Der er meget
stor tilvækst og for at understrege, hvor alvorligt det er, kan vi oplyse, at kommunen allerede nu har
krævet, at en række grundejere snarest skal beskære bevoksningen ud for grunden. Sker dette ikke inden
en kort frist, vil kommunen udføre den krævede beskæring på grundejernes regning. Renovationsselskabet
har klaget til kommunen, og der er tilfælde i kommunen, hvor renovationsvognene p.gr.a. manglende
beskæring ikke vil køre. Så fat saven og ryd op – så viser I hensyn til naboer, kørende og gående og undgår
at få kravet fra kommunen.

Dagen efter generalforsamlingen havde vi igen en virkelig god naturvandring – som sædvanlig under Jørgen
Stoltz kyndige ledelse. I to timers silende regn holdt alle ud og vi fik masser af gode råd og oplysninger. Vi
gentager turen næste sommer..

Det er ud over hvad vi fik oplyst på generalforsamlingen fanget flere ræve på Næsset. Husk: Undlad at
fodre rævene. Så undgår vi, at bestanden vokser, og vi igen skal bekoste indfangning af ræve.

Husk at hunde skal være i snor, når I færdes på strandene. Dette gælder i perioden april-september (begge
inkl.) Skovfogeden i Odsherred har skærpet tilsyn med overholdelse af denne regel. Årsagen er naturligvis,
at hundeejere for ofte lader hånt om denne regel og på den måde generer både voksne og især små børn.
Så vis hensyn og overhold de gældende bestemmelser herom (se hjemmesiden: Husorden).

Vi opfordrer bådejere til at tage både op fra stranden om vinteren, hvilket er et krav i henhold til
Naturbeskyttelsesloven. Det har gennem årene været fast tradition, at grundejerne fjerner deres både fra
stranden, når disse ikke anvendes i længere tid og i alle tilfælde når sæsonen er forbi, senest ifm
efterårsferien. Der er desværre en stigende tendens til at dette ikke sker. Derfor vil bestyrelsen mærke
både, der ikke er fjernet senest i oktober, og bestyrelsen vil, såfremt ejerne ikke kan identificeres, overveje
at fjerne disse i løbet af vinteren og placere dem på foreningens arealer (Trekanten og på p-pladsen ved
Næsvejs begyndelse). Foreningen påtager sig ikke noget ansvar for både/bådvrag, der fjernes, fordi de i
strid med reglerne placeres på stranden i længere perioder.

Trappekonstruktioner på stranden. I løbet af sommeren er der opført et par nye meget dominerende
trapper fra private grunde til stranden. Disse konstruktioner er så markante, at bestyrelsen vil søge at få
disse fjernet. Vi anmoder vore medlemmer om ikke at ”bygge” den slags trapper.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger

-Adam Frølund, formand
-Tomas Haagen Jensen, næstformand
-Peder Helweg, kasserer
-Ole Rydahl, vejformand
-Jens Demuth, sekretær
-Dorthe Arndt Larsen, medlem
-Per Simonsen, medlem
-Kenn Schultz Nielsen, suppleant

Er der forhold I vil høre mere om, er I altid velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen.

Med venlig hilsen og ønske om et godt efterår og vinter.
Adam Frølund
Formand

