Velkommen til en ny sæson i Kårup Skov og på Næsset.
Marts 2012

Klik ind på ovenstående link og find relevante og aktuelle informationer. Siden opdateres
løbende. Brug derfor siden flittigt. Ønsker du viden om f.eks. natur, historie, eller har du et
foto fra området eller information af generel interesse, så send det til webmaster Kirsten
Engel (se adressen sidste side).

Økonomi
En opgørelse for 2011 viser et overskud på ca. 47.000 kr. mod budgetteret 6.000 kr.
Årsagen er, at den igangsatte renovering af sti og udskiftning af trappe mellem Hyrehøjvej
7 og 9 er gået i stå på grund af vejrforholdene. Stien er blevet så våd af den megen regn,
at vores entreprenør i skrivende stund ikke har kunnet udføre arbejdet. Projektet vil derfor
først blive færdigt i indeværende år. Udgifterne til projektet vil af samme grund i højere
grad blive regnskabsført i 2012 i stedet for i 2011.

Den megen regn i 2011 har bevirket flere reparationer af vejene end oprindeligt
budgetteret. Det har medført øgede udgifter på 20.000 kr. Samlet betyder det, at der er en
egenkapital ved udgangen af 2011 på 285.000 kr. mod det oprindeligt budgetterede på
244.000 kr.

Vejene
I 2011 anvendte vi på visse vejstrækninger grusbindingsmidlet Dustex med godt resultat.
Dustex er ufarligt for mennesker og miljø, og det er biologisk nedbrydeligt. Når det
anvendes på vore veje reducerer det støvgenerne og gør vejene mere slidstærke.
Fremover vil Dustex derfor blive anvendt på dele af Næsvej og Næsgårdsvej.

Bortledning af regnvand er et stort problem. Der vil derfor blive etableret flere afløbsrender
i rabatterne. Vær opmærksom på at køre langsomt igennem store vandpytter. Hver gang

der bliver kørt igennem sådanne pytter, hvirvles gruset op, og hullet bliver dybere. Jo
hurtigere man kører igennem, jo værre bliver det. Så derfor sænk hastigheden i sådanne
situationer.

Er der huller i vejene, I selv ønsker at fylde op, har foreningen depoter med grus på
parkeringspladsen ved starten af Næsvej og i krydset Næsgårdsvej og Birkeberg. I er
meget velkomne til at benytte disse depoter.
I alle tilfælde skån vores veje, kør forsigtigt.

Strandrensningsdag
Den årlige strandrensningsdag er blevet en hyggelig tradition. Stranden skal hvert år
gøres parat til en 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 21. 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 vejr 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 på kirsten.v.moller@gmail.com.

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 maksimalt 30 km i timen i hele foreningens område.

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 frit kan komme frem. Den påbudte fri

vejbredde er på 5 meter og frihøjde på 4,2 meter, hvilket ikke overholdes alle steder. Det
er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for det, og en række grundejere har fået påbud
herom fra kommunen. Vi opfordrer alle medlemmer til at sikre at deres beplantning ud til vejene er klippet
i overensstemmelse med reglerne. Se mere herom på vores hjemmeside
eller gå ind på www.odsherred.dk/denlillegroenne.
Klipning af de fredede områder: Langdyssen, Tingstedet, Hyrehøj og stierne langs vandet i
forlængelsen af Strandstien og Sandvej vil blive foretaget i juni og i september.

Store træer
Fældningen af træer på bl.a. Hyrehøj og yderst på Næsset har vist, hvor smukt der kan
blive, når lyset får mulighed for at komme igennem til skovbunden. Samtidig bliver
udsigten overvældende skøn, når det kuperede terræn og vandet træder klarere frem.
Store træer, der står tæt og især træer, der står på rad og række tager utrolig meget lys fra
alle. Vi opfordrer derfor alle grundejere til løbende at fælde træer og dermed bidrage til at
skabe lys og luft for alle.

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
Skilte med ”Hunde skal være i snor” er sat op flere steder i området. Husk venligst altid at
have hunden i snor på stranden. Og tag altid en hundepose med på din tur. Vi anmoder
alle sommerhusejere og gæster om at bidrage til overholdelsen af disse regler til glæde og
gavn for fugleliv og vildtliv samt de badende børn og voksne.

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 plasticbånd. Bliver de ikke fjernet inden efteråret, vil de blive placeret på
foreningens fællesarealer, (Trekanten og på 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.

Naturforeningen
Næsgården er fortsat ”Til Salg”. Det er aftalt med Næsgårdens ejer, at Naturforeningen
også i sæsonen 2012 kan forestå plejen af hhv. Næbbet og Plateauet. Lang Agre ejes af
Odsherreds kommune, men også her satser vi på at forlænge plejeaftalen. Vi kan så blot
håbe på, at der kan fremskaffes det nødvendige antal Gotlandske får – ca. 150 til at
udføre plejen. Foreningens medlemmer vil efter behov fortsat rydde ved håndkraft, først og
fremmest på Plateauet.

Beboerne på Lang Agre planlægger sammen med kommunen en ”oprydning” af dødt
plantemateriale fra søen, og undersøger desuden mulighederne for at lade kvæg erstatte
får i plejen. Kvæg er så absolut bedre til at passe søbredder.
Bevoksningen på den nordligste del af Næssets sydvest vendte strand, er over de seneste
år blevet holdt nede ved slåning. Vi planlægger en slåning i løbet af foråret.
Vinterens storme har som man kan se, været hårde ved sydveststranden, hvor havet har
ædt op til et par meter af selve skrænterne. De ca. 20 m hegn på Næbbet udover selve
stranden er helt borte, og skal genetableres inden der igen kan sættes får på arealet.

Naturforeningen fortsætter med at passe en del af områdets stier og trapper så de
fremstår ryddelige og sikre at færdes på. Heldigvis overholder langt de fleste reglerne med at der ikke må
være løse hunde på Næsset. Løse hunde må kun færdes på egen grund.
Naturforeningen holder i år 40 års jubilæum, og planlægger i den anledning en
opgradering af generalforsamlingen søndag den 22. juli 2012 kl. 10:00 på Plateauet
nedenfor Engvej.
Læs mere om Naturforeningen på www.kaarupskovogordrupnaes.dk

Ny viden om tyskernes besættelse af Ordrup Næs
Ordrup Næs var som bekendt besat af den tyske værnemagt under 2. verdenskrig. Denne
mørke – men spændende – epoke er i dag glemt og sporene næsten væk. To af
grundejerforeningens medlemmer har søgt at levendegøre den tid.
”Vi har været så privilegerede at få førstehånds øjenvidner fra krigens tid til at berette om
tiden hvor tyskerne opførte kystbatteri på Ordrup Næs”, fortæller Mikkel Jørgensen og
Svend Erik Nielsen. De har gennem de involverede sommerhusejeres venlige deltagelse
skabt et næsten komplet overblik over de tyske installationer, kanoner og bunkers
beliggenhed samt konkret information om kystbatteriet. Også tyske krigsdagbøger og
hjemlige eksperter er konsulteret.

Der er under researchen dukket mange spændende ting og historier frem. Bl.a. er det
lykkedes at fremskaffe dokumenter, breve samt hidtil ukendt billedmateriale af
kanonstillinger etc. Forfatterne forventer at kunne offentliggøre materialet på vores
hjemmeside i løbet af foråret. Hvis det lykkes forfatterne at finde en sponsor eller to, vil
materialet også blive samlet i en lille bog.
Ps: Ligger du inde med værdifuld viden, som du ikke allerede har fået fortalt, så kontakt
venligst Mikkel Jørgensen og Svend Erik Nielsen på: mikkel@gmail.com

Generalforsamling
Som altid finder den ordinære generalforsamling sted tredje lørdag i juli, dvs. den 21. juli
kl. 15.30 på Tingstedet, Skjærkær. Dagsorden kommer på hjemmesiden senest den 30.
juni. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 9. juni.

Ønsker om udsendelser
Information og materialer, der skal sendes med post eller e-mail, bedes 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.

