
 

 

Med dette brev til medlemmerne 

af Grundejerforeningen Gniben 

Strand (GGS) ønsker bestyrelsen 

alle en rigtig god sommer. 

Vi er i bestyrelsen fortsat begej-

strede for den udvikling m.h.t. 

rent drikkevand på Sejerø, som 

vores afgåede formand Uri Nathan 

beskriver i dette sommerbrev.  

Dernæst er vi glade for at kunne 

invitere på en udflugt til Nekselø 

den 19. juli, se kolonnen til højre. 

Vi har afholdt både ordinær og 

ekstraordinær generalforsamling i 

år. På den ekstraordinære general-

(Fortsættes på side 4) 

 

På årets ordinære generalfor-

samling opdaterede Uri Nathan 

os på vandsituationen.  

Opdateringen er gengivet i refe-

ratet fra generalforsamlingen (se 

www.gnibenstrand.dk —> Doku-

menter). Uri indledte således: 

”2014 var et mirakelår. Det er 

lykkedes at blive enige om at 

etablere et fælles vandværk, der 

giver godt og rent drikkevand til 

hele øen <………………>. Den 28. 

december 2014 kunne formanden 

for Sejerø Vestre Vandværk, Mor-

ten Dam, udsende en mail: Nu er 

(Fortsættes på side 2) 

Opfordring: Tilmeld jer vores guidede 

udflugt til Nekselø søndag den 19. juli. 

Tilmelding foregår via hjemmesiden 

www.gnibenstrand.dk eller til forman-

den (hvis du ikke har adgang til PC). 

Der er plads til 98 passagerer på Nek-

seløfærgen, og det er dermed det maksi-

male antal deltagere på turen. Deltagelse 

er efter først-til-mølle-princippet, og vi 

inviterer alle medlemmer, deres familie 

og venner til at deltage. 

Du er sikkert sejlet forbi Nekselø mange 

gange – og måske har du aldrig besøgt 

denne naturperle tæt på Sejerø. 

Nu får du chancen, for 

Søndag d. 19. juli 

går turen til Nekselø. 

Vi har allieret os med Gitte Slots, der er 

født og opvokset på Øgården. Hun vil 

guide os en tur rundt på øen og fortælle 

om øens historie og natur. 

Øen er totalfredet, og det særlige ved 

Nekselø er både det smukke ku-

perede landskab, der kendeteg-

ner en moræneø skabt af isen, 

og en række planter, der er 

sjældne på vores breddegrader. 

Blomster som rosenkatost, ager-

kornhvede, merian og bakke-

(Fortsættes på side 3) 

Dansk Ornitologisk Forenings beskrivelse: 

Den smukke vibe er traditionelt blevet opfattet som karakterfugl i det 

åbne danske landskab, men efter en kraftig tilbagegang er den sørge-

lige kendsgerning, at viben i store områder af Danmark i dag yngler 

spredt. Med sin metalgrønne overside, de 

brede og afrundede vinger samt den lange 

fjertop er viben helt umiskendelig. Vibens 

specielle, akrobatiske sangflugt, der marke-

rer territoriet, er også unik. Den karakteri-

stiske stemme, vuii-o-vuiip-vip-vip-euvii, 

har givet ophav til artens danske navn.  
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vi i mål med overdragelse af 

Sejerøs fire vandværker til Ka-

lundborg Forsyning (KF). Ansvar 

for driften ligger fra 1. januar 

2015 hos KF, som derefter kan 

gå i gang med etablering af det 

nye vandværk.” 

Siden da er arbejdet med at 

overdrage opgaverne til KF fort-

sat, med seneste nyt fra Sejerø 

Vestre Vandværks repræsen-

tantskabsmøde den 27. maj, 

refereret af Uri: 

(Fortsat fra side 1) Onsdag den 27. maj gennemførtes 

den årlige generalforsamling (som er 

repræsentantskabsmødet) i Sejerø 

Vestre Vandværk (SVV). Det blev den 

sidste inden den endelige nedlæggel-

se af vandværket. 

Under punkt 6 på dagsordenen blev 

følgende forslag enstemmigt vedta-

get: 

 “Bestyrelsen foreslår andelsselska-

bet opløst ved at træde i solvent li-

kvidation, når overdragelsen af vand-

værket til KF er tilendebragt, og det 

af Naturstyrelsen nedlagte påbud af 

2000 om vandsamarbejde med Seje-

røs øvrige vandværket er ophævet. 

Likvidationen foreslås gennemført 

med advokatbistand og således, at 

selskabets overskud udloddes til an-

delshaverne, når alle debet- og kre-

ditposter er fyldestgjort”. 

En tilføjelse til forslaget blev lige-

ledes vedtaget:  

Repræsentantskabet gav udtryk for, 

at beslutningen  

om enten at gøre brug af advo-

katbistand eller at nedlæggelsen 

alene kan klares ved en skriftlig 

meddelelse til Erhvervsstyrelsen 

om afmeldelse af vandværkets 

CVR nr.  

træffes af bestyrelsen. 

Bestyrelsen meddelte, at et eventu-

elt overskud udloddes til efteråret. 

Yderligere kan det meddeles, at det 

nye vandværk skal opføres i Kong-

strup, at udskiftningen af vandmåler-

ne er sat i gang, og at Vestre Vand-

værks boring skal sløjfes. 

Vandværksprojektet—fortsat 
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På Kalundborg Forsynings 

hjemmeside  er der yder-

ligere oplysninger: 

 

http://kalfor.dk/vand/van

dforsyning-paa-sejeroe/ 

Bemærk i øvrigt, at  

indtil Kalundborg Forsynings nye vandværk kommer op at køre, er 

vi stadig afhængige af vores gamle Sejerø Vestre Vandværk. Det 

kan ske, at vandreservoiret løber tør. Det skal derfor understreges, 

at det fortsat er strengt nødvendigt at spare på vandet, altså ingen 

havevanding eller bilvask med slange. Denne information skal vi-

deregives til gæster og evt. lejere af dit sommerhus. 

http://kalfor.dk/vand/vandforsyning-paa-sejeroe/
http://kalfor.dk/vand/vandforsyning-paa-sejeroe/


 

 

Udflugt til Nekselø søndag den 19. juli 
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soløje vokser her, fordi som-

rene er varmere og vintrene 

mildere end de fleste andre 

steder i Danmark. 

Endvidere kan man være hel-

dig at høre den truede klok-

kefrø. Omkring strandengene 

på øens sydlige del og sømo-

sen i nord holder dværgterne, 

lille præstekrave, tårnfalk, 

guldpirol, vintervåge og mo-

sehornugle til.  

Der er 20 fastboende på øen. 

Den ældste beboer er Roar Slots på 89 

år. Han har drevet Øgården og er født 

og opvokset på Nordgården; ham kom-

mer I sikkert til at møde, for vi holder 

frokostpause på Øgården, og her vil der 

være mulighed for at købe øl og soda-

vand. 

Vi tager over med færgen fra Sejerø kl. 

9:55 og fortsætter med Nekseløfærgen 

fra Havnsø kl. 11:00 med ankomst til 

Nekselø kl. 11:20. 

(Fortsat fra side 1) 

Hjemturen er med afgang fra Nekselø 

kl. 14:55, ankomst Havnsø kl. 15:15. 

Vi returnerer til Sejerø med færgen 

kl. 16:20 fra Havnsø. 

Man skal selv betale færgebilletterne. 

I kender priserne på Sejerøfærgen, og 

på Nekseløfærgen er priserne, som I 

kan se i boksen nedenfor. 

Man kan jo eventuelt slå sig sammen 

og udnytte rabatten ved klippekort! 

Nekselø-færgen: Priser 2015 pr 1. januar inkl. 0 %  olietillæg 

PERSONBEFORDRING 

Voksen tur/retur 75,00 kr. 

Børn tur/retur, (7-15 år, 0-6 år 

gratis max 2 pr. voksen) 
35,00 kr. 

Hunde tur/retur 30,00 kr. 

Klippekort voksen 5 turs 335,00 kr. 

Klippekort barn 5 turs 155,00 kr. 

Klippekort voksen 15 turs 560,00 kr. 

Klippekort barn 15 turs 265,00 kr. 

Børnegrupper ( institutioner o.l. ) 

(0-15 år) pr. barn 
30,00 kr. 



 

 

forsamling ændrede vi lovene, så 

der kan holdes generalforsamling i 

marts eller april (imod tidligere 

kun i april). Referater fra begge 

møder findes på hjemmesiden.  

Vi har opdateret vores ordensreg-

ler. De opdaterede regler findes 

på hjemmesiden. 

I et svar for nylig til et medlem, 

der var utilfreds med vejenes til-

stand, har vi givet følgende be-

skrivelse af situationen: 

”Hullerne i vejene er gennem åre-

ne forsøgt udbedret på mange 

måder: stabilgrus alene, stabilgrus 

blandet med større sten og, som i 

år, småsten udlagt først, og stabil-

grus, som vil blive udlagt, når den 

værste forårsregn er overstået. 

Fælles for alle metoder er, at det 

holder maksimalt en sæson, fordi 

regnvand uvægerligt samler sig i 

hullerne og udvasker reparations-

materialet, når biler kører på ve-

jene. 

Der findes en mere permanent 

løsning, nemlig udlægning af et 

lag stabilgrus på hele vejbanen, 

med efterfølgende afretning. Der 

skal lægges et lag på ca. 10 cm 

grus, eller i alt 800-1000 kubikme-

ter. Som meddelt på generalfor-

samlingen vil vi undersøge denne 

løsning nærmere, men vi ved alle-

rede nu, at det vil være dyrt. Det 

er et beløb, som vi skal spare op 

(Fortsat fra side 1) til via kontingentforhøjelse, og som 

derfor ikke kan iværksættes i år, idet 

det skal besluttes på en generalfor-

samling.” 

Nedenfor bringer vi nogle regler og 

henstillinger, som kan gøre opholdet 

på Sejerø behageligt for flest muli-

ge. 

Veje – hastighed max. 20 km/t 

Der er mange legende børn. Derfor 

beder vi alle køre højst 20 km/t. Det 

slider også mindre på vejene. 

Åben ild og grenbunker 

Der ligger meget, til dels meget tørt, 

grenaffald rundt omkring i området. 

Vi beder om, at grenaffaldet afleve-

res på grenpladsen ved Mastrup sna-

rest muligt, for at minimere risikoen 

for omfattende brande forårsaget af 

f.eks. lynnedslag eller uforsigtig om-

gang med åben ild.  

Vi minder om kommunens enkle reg-

ler for afbrænding: Ingen afbrænding 

af haveaffald—dog er små hygge-

bålpladser tilladt. 

Græsslåning og flishugning 

Foreningens ordensregler tillader 

græsslåning og andet støjende arbej-

de alle hverdage kl. 10-18 og søn- og 

helligdage kl. 10-14. Flishuggere må 

kun benyttes kl. 10-13 alle dage. 

Slåning af rabatter 

Jeres græsrabatter skal være slået, 

og I er selv ansvarlige for slåningen. 

Det gælder også rabatter ud til as-

faltveje! 

Husholdningsaffald 

I varme perioder lugter affaldet, og 

fluerne formerer sig. Derfor er det en 

god ide at aflevere bionedbrydeligt 

affald udenfor området, i de dertil 

indrettede containere i havnen, til fri 

afbenyttelse for sommerhusfolk. 

I år har vi fra 1. juli og de næste 2 

måneder tømning hver uge i sommer-

perioden, formentlig mandag eller 

tirsdag. Til næste år bliver der uge-

tømning i de 3 sommermåneder. 

Udenfor sommerperioden er der 

uændret tømning hver 14. dag (det 

er endnu ikke blevet rettet på Ka-

lundborg Kommunes hjemmeside). 

Hjemmesiden og kontakt 

Hvis I bliver opmærksomme på pro-

blemer, fejl og mangler i vores områ-

de, er I meget velkomne til at kon-

takte én af os i bestyrelsen. I kan 

f.eks.gå på hjemmesiden og skrive til 

os via Kontaktsiden. Vi svarer så hur-

tigt, vi kan. 

I øvrigt skal I være opmærksomme 

på, at hjemmesiden er foreningen 

primære nyhedsorgan. Den rummer 

mange nyttige oplysninger, links og 

dokumenter. På hjemmesiden er der 

også et link til foreningens Facebook-

side. 

Mange sommerhilsner  

fra bestyrelsen 

Hilsen fra bestyrelsen—fortsat 
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Få password til hjemmesiden via www.gnibenstrand.dk  

http://www.gnibenstrand.dk

