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Hjemmesiden – www.kaarupskovogordrupnaes.dk
Klik ind på ovenstående link og find relevante og aktuelle informationer. Siden opdateres løbende. Brug
derfor siden flittigt. Har du viden om området med generel interesse eller et foto, så send det til
webmaster Kirsten Engel (se adressen på sidste side).

Økonomi
Vi har i 2012 haft større vedligeholdelse af vejene end forudset grundet den ekstra-ordinære megen væde
sidste år. Stien ved Hyrehøjvej 7/9 blev lidt dyrere, da det viste sig mere omfattende med dræn etc. end
forventet. Endvidere udsendte vi en ny Beboerforteg-nelse 2012. Dette betyder, indregnet besparelser på
andre poster, at vores resultat for 2012 bliver negativt med kr. 12.000. Vores egenkapital ultimo 2012 er på
kr. 273.000.

Veje
Vedligeholdelsen af veje var i 2012 en større opgave end normalt. Specielt var det grundet regnen i efterår
og vinter nødvendigt at opfylde huller flere gange end i tidligere år. Vi kan kun opfordre til skånsom kørsel,
når der er huller under udvikling, og de står med vand. Når overfladen først er brudt, og det er vådt, går det
hurtigt med større og større huller.
I år forventes vejene at blive gjort klar til den nye sæson i april med vejhøvl på dele af Næsvej og hele
Næsgårdsvej. Der vil som sidste år blive behandlet med støvbindings-midlet “dustex”. Øvrige veje vil blive
hulfyldt eller sporfyldt efter behov, med efterfølgende vibrationstromling. Kommer der irriterende huller,
er man meget velkommen til at benytte grusdepoterne ved Aspargesmarken og ved krydset
Birkeberg/Næsgårdsvej.

Farten på vejene
Vi opfordrer fortsat til, at alle kører langsomt på vejene. Grundejerforeningen har opsat farttavler på
udvalgte steder for at hjælpe grundejere, gæster og andre besøgende med at køre rigtigt. Kør venligst
maximalt 20 km/t i foreningens område, dog er 30 km/t tilladt på Næsgårdsvej og Næsvej.

Beskæring af beplantning langs veje og stier
Husk også i år at beskære beplantning ud til jeres veje og stier, så renovationsvogne, brandbiler, slamsugere
og andre store biler kan komme frem. Den påbudte fri vejbredde er på 5 meter og frihøjde på 4,2 meter.
Det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for det. En række grundejere har sidste år fået påbud herom
fra kommunen. Vi opfordrer alle medlemmer til at sikre, at egen beplantning ud til vejene er klippet i

overensstemmelse med reglerne. Læs mere om regler i kommunens publikation ”Den lille grønne”:
http://www.odsherred.dk/lib/file.aspx?fileID=8636.

Klipning af de fredede områder: Langdyssen, Tingstedet, Hyrehøj og stierne langs vandet i forlængelsen af
Strandstien og Sandvej vil igen i år blive foretaget i juni og i september.

Vilde planter
Den plettede Gøgeurt - en af Danmarks få vilde orkideer - har blomstret smukt de sidste mange år på
Næbbet. Desværre kom kommunens folk til at gå lidt hårdt til værks, da de skulle slå græsset på
kommunens areal. Vi håber på, at Gøgeurten overlever den hård-hændede behandling og atter skyder op af
græsset i juni med de karakteristiske lyserøde, plettede og tætsiddende blomster. Se foto sidste side og
mere på
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Undervisning/Naturkanon/urter/plettetGoegeurt.htm

Bjørneklo
Bekæmpelse af bjørneklo omkring Hyrehøj vil igen i år finde sted inden sommerferien. Kommunen kræver,
at private grundejere bekæmper bjørneklo på egen grund. Kommunen anviser metoder hertil.

Hunde
Husk altid at have hunden i snor på stranden og uden for egen grund. Tag venligst altid en hundepose med
på tur, så vi undgår efterladenskaber, der hvor vi alle færdes. Vi anmoder alle hundeejere og gæster om at
bidrage til at overholde disse regler til glæde og gavn for fugleliv og vildtliv samt for de legende og badende
børn og voksne.

Strandrensningsdag
Den årlige strandrensningsdag er blevet en hyggelig tradition. Stranden skal hvert år gøres parat til den
kommende badesæson, hvor vi alle gerne vil kunne nyde en ren strand. Grundejerne og deres gæster er
rigtig gode til at tage affald med op fra stranden og lægge det i affaldsspandene. Alligevel vil der hvert år
være affald – oftest skyllet op på stranden i løbet af vinteren - som ikke har fundet vej til affaldsspandene.
Vi mødes derfor lørdag den 27. april, kl.11, på Sydstranden ved Strandstien for at rense vinterens affald fra
stranden. Vi slutter kl. 13 med sandwich, øl, vin og sodavand på stranden, hvis vejret er fint. I modsat fald
hos et gæstfrit medlem. Det eneste du skal tage med er et par havehandsker - vi sørger for resten. Har du
lyst til at være med, så tilmeld dig til Kirsten Møller på kirsten.v.moller@gmail.com senest den 20. april.

Både på stranden
Det er meget glædeligt, at mange grundejere har været flittige med at tage deres både op fra stranden.
Både, der enten er vrag eller i ringe tilstand, vil igen i år blive mærket med rødt og hvidt plastikbånd. Bliver
de ikke fjernet inden efteråret, vil de blive placeret på foreningens fællesarealer (Trekanten og p-pladsen
ved Næsvejs begyndelse) for senere at blive kørt til genbrugsstationen. Foreningen påtager sig ikke noget
ansvar for både/ bådvrag, der fjernes, hvis de i strid med reglerne placeres på stranden i længere perioder.

Haveaffald, storskrald og grene
Natur og Miljø I Odsherred kommune oplyser, at der i år vil blive afhentet haveaffald, storskrald og grene 4.
juni, 3. oktober og 28. november.

Naturforeningen.
Naturforeningen har også i 2012 forestået plejen af Næbbet og Plateauet på tilfredsstil-lende måde. Det er
aftalt med Næsgårdens ejer, at Naturforeningen kan fortsætte med plejen i 2013, om end det endnu ikke er
besluttet, om det skal være med får eller kreaturer – eller en kombination.
Plejen af Lang Agre varetages nu af Odsherred kommune som ejer.
Sammen med Odsherred kommune rettes opmærksomheden også mod Næssets sydvest vendte kystareal.
Arealet er ejet af Næsgården og ligger i strandbeskyttelseszone. Hensigten er at bringe hele arealet tilbage i
en stand som åbent kystoverdrev, således at den smukke flora kan bevares.
Naturforeningen vil fortsat holde en del af Næssets stier plejet og tilgængelige, til glæde for såvel
fastboende som turister. Det økonomiske grundlag for plejen kommer fortsat primært fra foreningens ca.
100 medlemmer.
Der holdes generalforsamling søndag 21.juli kl.10 på Plateauet nedenfor Engvej.
Læs mere om Naturforeningen på www.kaarupskovogordrupnaes.dk

Landliggeren.
Klik ind på www.Landliggeren.dk og bliv opdateret med, hvad der sker i vores område. Her kan du læse om
f.eks. natur, Geoparken i Odsherred, det kulinariske køkken, kommune info, kulturelle aktiviteter,
vandringer og meget mere.

Generalforsamling
Som altid finder den ordinære generalforsamling sted tredje lørdag i juli, dvs. den 20. juli, kl. 15.30, på
Tingstedet, Skjærkær. Dagsorden kommer på hjemmesiden senest den 29. juni. Forslag fra medlemmerne,
som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. juni.

Fuldmagter
På generalforsamlingen den 21. juli 2012 blev bestyrelsen opfordret til at overveje, om der burde indføres
begrænsninger i adgangen til at møde på generalforsamlingen ved fuld-magt. Vedtægterne lægger i dag
ikke begrænsninger i anvendelsen af fuldmagter, og der er efter bestyrelsens opfattelse heller ikke nogen
pligt til at have begrænsninger.
Historisk set møder ca.15 pct. af foreningens medlemmer frem på generalforsamlingen. Medlemmerne bor
spredt i indland og udland og kan have vanskeligheder med at deltage.
Foreningen har obligatorisk medlemskab for grundejerne, og der er tale om en forening af primært
økonomisk karakter. Det er vigtigt, at den, der ønsker at give fuldmagt, kan have tillid til den, der møder for
ham. Begrænsninger til for eksempel én fuldmagt pr. deltager på generalforsamlingen vil reelt kunne
afskære medlemmer fra at blive repræsenteret ved fuldmagt. Bl.a. derfor ser bestyrelsen ikke behov for at
foreslå vedtægterne ændret, så der indsættes begrænsninger i adgangen til at lade sig repræsentere ved
fuldmagt.

Udskiftninger i bestyrelsen.
Både vores nuværende formand, Adam Frølund, og vores vejformand og kasserer, Peder Helweg, der begge
har været med i bestyrelsen i en hel del år, ønsker at give stafetten videre. De genopstiller derfor ikke til
generalforsamlingen 2013. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre medlemmer, der kunne have interesse i at
stille op til bestyrelsen, til at henvende sig. Især vil det være en fordel, hvis der er regnskabskyndige
medlemmer eller medlemmer med teknisk indsigt, der kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Interesserede kan rette henvendelse til vores næstformand, Morten Skjønnemand.

Ønske om udsendelse
Information publiceres på foreningens hjemmeside. Ønskes information og materialer sendt med post eller
e-mail, bedes dette meddelt til foreningens sekretær. Husk at meddele ændring af e-mail-adresse. Vi får
stadig en del tilbagemeldinger om ugyldige e-mail adresser. Husk også at oplyse om adresseændringer og
ændring af ejerforhold.

