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Sommerbrev 2018 til medlemmerne  
 
 
 

Pga. tørken opfordrer vi til uden forsinkelse at sørge for transport 

til grenpladsen af alle bunker bestående af tørt kvas, afklippede 

grene osv., da disse udgør en stor brandfare. 
 
 
 
Lørdag den 14. juli fejrede vi foreningens 50-års jubilæum. Festen var oprindeligt planlagt til at 
finde sted på vores dejlige nordstrand, ved siden af bådhuset, men på grund af større tilslutning 
end forventet (120 deltagere fra 1/3 af sommerhusene) flyttede vi festen til Idrætspladsen ved 
skolen. Vi har modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger. Specielt maden, som Ulla og 
Rasmus fra det tidligere Spisehuset stod for, fik megen ros og stort bifald. Det var tydeligt, at der 
var en hyggelig stemning ved bordene. Der blev snakket livligt, og folk mødte hinanden på nye 
måder. Arrangementet viste, at der er et godt fællesskab i foreningen. 
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Mandagen efter jubilæumsfesten var bestyrelsen på sin årlige vandring i området for at 
undersøge, om alt stod vel til derude.  
 
Med udgangspunkt i bestyrelsens forpligtelse til at varetage medlemmernes interesse som 
grundejere i enhver henseende, inklusive bestyrelsens opgave med at informere efter behov om 
gældende love og regler, fokuserede bestyrelsen denne gang på:  
 

1. Brandfælder:  

 
Pga. tørken opfordrer vi til uden forsinkelse at sørge for transport til grenpladsen af alle bunker 
bestående af tørt kvas, afklippede grene osv., da disse udgør en stor brandfare. 

 
2. Rabatter og stier:  
 
Rabatter er en del af fællesarealet, hvor vedligeholdelsespligten er lagt ud til medlemmerne. Vi 
opfordrer berørte medlemmer til at klippe rabatterne, så vej + rabat holder de i deklarationerne 
foreskrevne 8 meter.  
 
Græsstierne slås af foreningen, men medlemmerne har opgaven med at holde kantbevoksningen 
på plads, så stierne kan slås og er farbare i hele deres bredde, dvs. 3 eller (nogle steder) 2 meter.  
 

3. Strandenge:  
 
Strandengene er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. P.t. har vi besluttet at slå dem én 
gang om året i overensstemmelse med de ansvarlige myndigheders vejledninger. Derudover bør 
de ikke slås. Derfor har vi opfordret de medlemmer, der har anlagt slåede stier fra deres parceller 
igennem strandengen ned til stranden, til at ophøre med slåning, men i stedet benytte sig af de af 
grundejerforeningen etablerede stier, evt. trampestier igennem strandengene.  
 

4. Bevoksning:  
 
I en så gammel udstykning som vores er der mange høje træer, som bør fældes eller beskæres, 
dels fordi de kan være til gene eller fare for jer selv eller jeres naboer, dels fordi de bliver stadig 
dyrere og vanskeligere at få ned. Vi minder om den stadig gældende bestemmelse i 
deklarationerne for vores område, som bl.a. siger: ”Intet hegn må være over 1,80 meter” og ”Der 
må på parcellen ikke findes beplantninger, der ved skygge eller grådighed er til ulempe for 
naboerne. Beplantning må ikke have større højde end 2 meter med tillæg af afstand fra naboskel.”  
 

5. Udkørsel til asfaltveje  
 
Oversigtsforholdene ved udkørsel er de fleste steder dårlige pga. høj bevoksning. Vi opfordrer de 

berørte medlemmer til at lade beskære, både i bredden og i højden. 
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6. Grusveje:  
 
De nyrenoverede grusveje ser gode ud, og vi planlægger at renovere de resterende veje på samme 
måde, når vi har pengene til det. Indtil da bliver de repareret som sædvanligt.  
 

7. Vandreservoir:  
 
Sejerø Vestre Vandværks gamle vandreservoir ved parcel nr. 45 tilhører nu Kalundborg Forsyning, 
som har forpligtet sig til at rive det ned. Vi vil rykke KF, men dog bede dem vente, til skoleferien er 
ovre.  
 
 
Vi ønsker alle en fortsat god sommer. 
 
 
Bestyrelsen 


