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Forår 

Det har på mange måder været en vinter, og nu også et forår, som på mange måder har været fuld af 

udfordringer. 

Det har nok været den vådeste vinter, vi kan huske og nu, hvor vi alle i den grad trænger til at komme i 

sommerhuset, er det med store udfordringer. 

Men dejligt er her alligevel, og når man er så heldig at kunne gå en tur i fuglereservatet og bl.a. se et 

lappedykkepar i parringsdans, kan man ikke lade være med at blive glad. 

Corona  

Heldigvis har ingen af os oplevet den situation før, som vi står i lige nu. Det er skræmmende og profetierne 

om, at det inden for de næste par uger, bliver meget værre, gør det ikke lettere. 



Vi er jo privilegerede, at vi har et sommerhus, vi kan søge tilflugt i og få lidt luft omkring os. 

Men det er jo også forbundet med et stort ansvar både i sommerhuset (og derhjemme) at holde afstand og 

at tage hensyn og følge de regler, der er stillet op. Hvis man ikke frygter for smitten for sig selv og sin 

familie, så glem aldrig, at der er mange, som under ingen omstændigheder kan tåle at blive smittet. 

Lige nu må vi højst være 10 mennesker forsamlede, og det tror jeg de fleste allerede i dag undgår, hvis de 

kan komme til det, men måske om et par dage, vil det kun være tilladt at være to personer sammen eller en 

husstand. Det har været diskuteret, om man overhovedet må tage op i sit sommerhus, og det er ikke nogen 

hemmelighed, at der er fastboende, der synes, vi skal blive væk. Det må være nogle af dem, der er bange 

og som ikke helt forstår, hvordan tingene hænger sammen. De fleste fastboende hilser os velkommen og er 

helt klar over, hvad vi betyder for området. Men pas på dem og på hinanden. Jeg håber, I alle kommer godt 

gennem denne situation.  

Påsken bliver under alle omstændigheder anderledes, end vi før har prøvet. Vi kan så glæde os over, at der 

kommer en dag, hvor dette mareridt er forbi, og det skal vel nok fejres. Jo mere, vi passer på, jo tættere er 

den dag. 

Grøfter og dræn 

Den meget regn i vinterens løb har været hård ved vore grøfter, grunde og veje. Vi havde allerede på 

generalforsamlingen nævnt, at vi ville kigge nærmere på flere hjørner på vore veje, som er i fare for at 

skride sammen ved belastningen fra lastbiler, som kommer for tæt på. Allerede i efteråret gik hele 

bestyrelsen en runde med vores grøftemester og en kloakmester for at få et bud på nogle løsninger og 

priser. Vi kiggede også på en grund, som grøfterne i sin tid er blevet ledt udenom og som havde store 

problemer. 

Vi har ventet længe på svar og har endelig fået det for et lille stykke tid siden.  Men firmaet har så travlt, at 

de ikke kan lave grøftehjørnerne før til efteråret. De vil dog forsøge at nå at lægge et dræn, hvor det er 

særlig påkrævet. 

Men grøfterne er blevet renset som sædvanligt, og det ser fint ud. Igen var der enkelte grundejere, som vi 

måtte bede om at skære ned ved grøftens kant, så entreprenøren kan komme til. Det er lidt ærgerligt, når 

det ind i mellem er de samme, som vi må bede år efter år.  

Der blev rejst et spørgsmål vedr. pris for afhentning af det overskudsjord grøfteentrepernøren lægger på 

den enkelte grund. Udgiften lyder på knap 22.000 kr. hvert år. Bestyrelsen mener ikke, den 

tilbagevendende udgift står mål med de gener, der måtte være ved selv at fjerne den jord. 

Veje 

På grund af regnen ser vejene forfærdelige ud. Der har aldrig været så mange huller som nu. Der er bestilt 

reparation og vejene vil blive lavet, så snart som muligt efter påske. 

En appel til jer her. Vil I tjekke om der er store grene, der hænger ud over vejen, hvis der er hul foran jeres 

grund? De kan meget vel være med til at skabe huller. Så er der det, må de gerne fjernes. 



Fibia 

Vi havde en aftale om at gennemgå rabatterne med Fibia her i foråret. Det vil vi følge op på så snart 

coronavirussen gør det muligt. 

Grenafhentning 

Det er ikke muligt at få afhentet grene, så længe grenpladserne er lukkede.  

Så snart de åbner igen, følger vi den udsendte plan. 

Kontingent 

Jeg minder om at kontingentet forfalder til betaling 1. april og skal være betalt 31. april. Det var blot en lille 

service meddelelse. 

Generalforsamling 

Vores generalforsamling den første søndag i juli, håber vi stadig at kunne holde.  Og hvor vil det blive dejligt 

at kunne se hinanden igen til den tid og igen kunne snakke med hinanden. 

Odsherred Kommune 

Kommunens møder med sommerhusejerne er naturligvis også aflyst. Der vil blive udsendt nye datoer, når 

det er muligt. 

Men der sendes stadig nyhedsbreve: 

http://www.odsherred.dk/din-kommune/nyhedsbreve 

 

Mange hilsner  

 På bestyrelsens vegne 

Benedicte Helvad, formand 

http://www.odsherred.dk/din-kommune/nyhedsbreve

