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Efterår 

Nu er sommeren uigenkaldeligt forbi. Jeg skal ikke gå ind i at give den karakter. Den har været meget 

svingende hvad vejret angår. Til gengæld tror jeg ikke vi før har oplevet SÅ mange mennesker i Rørvig i juli 

måned. Og da det først blev gratis for gående og cyklister at sejle med færgen opstod der ligefrem kaotiske 

tilstande i havnen. Nu er her anderledes stille , temperaturen er dalet og bladende er så småt begyndt at 

skifte farve. Hver årstid har sin charme, og det har Rørvig og ferielandet også. 

Corona  

I foråret søgte mange tilflugt i deres sommerhuse, og lige nu er det uvist om situationen igen udvikler sig, 

så der er behov for det igen. Lad os håbe, der blive styr på situationen, så vores hverdag kan blive normal. 

Generalforsamlingen 2020 

Der var et flot fremmøde til generalforsamlingen, trods coronaen.  RørvigCenteret havde også overholdt 

alle hygiejne- og sikkerhedsregler til punkt og prikke. 



Bestyrelsen vil gerne takke alle som mødte frem, og vi vil også takke for den behagelige og afslappede 

stemning. 

Både referat og beretning er jo sendt ud, så det vil jeg ikke komme ind på her. Men jeg kan give en status 

på nogle af de ting, vi talte om: 

Veje og grøfter og dræn 

Vi talte om grøftehjørnerne. De er stadig ikke lavet, men vi har et møde med entreprenøren her sidst på 

måneden. 

Samtidig har vi møde med kommunen. Her skal vi bl.a. drøfte mulighed for eventuelle fartdæmpende 

aktiviteter på vejene.  På generalforsamlingen kom et forslag om evt. at lægge brosten på tværs af vejene 

på strategiske steder. Den mulighed vil blive undersøgt både i forhold til effekt, etableringsudgifter og 

vedligeholdelsesudgifter. Der er desudenmeget restriktive regler på området og politiet skal godkende evt. 

vejdæmpende løsninger. 

Men vejene ser stadig ret pæne ud. Der er ved at komme nogle små huller her og der. De vil blive repareret 

til foråret. 

På generalforsamlingen kom der et forslag om naturvandringer i vores grundejerforening, og det var der 

stemning for at gå videre med. 

Derfor har vi lavet en aftale med naturvejleder Jørgen Stoltz. Han har gennemført mange vandringer i 

grundejerforeninger og giver bl.a. råd om den rigtige beskæring af træer og buske, hvordan man vælge de 

rigtige træer og buske, når der skal ryddes, hvordan man plejer lyng og får flere vilde blomster på grunden 

og meget mere. 

Turen foregår på den måde, at vi under vandringen besøger de grunde, som tilhører deltagerne, hvis 

deltagerne giver lov. Hvis der er særlige problemer på egen grund, som deltagerne vil have belyst, kan I 

skrive direkte til Jørgen på silva.danica@msn.com 

Der er to ture. Den første blev hurtigt udsolgt.  

Turene er planlagt til lørdag 3.10 kl. 10.00 – 12.30, samt søndag 11.10 kl. 14.30-17.00. 

Begge gange mødes vi udfor Kongelundsvej 1. 

OBS! Der er stadig pladser på begge hold (nogen er flyttet fra hold 1 og har dermed givet plads). 

Så hvis I har lyst til at deltage så skynd jer at skrive til kontakt@benedictehelvad.dk. 

 

De nye skraldespande 

Det sidste, der blev bragt op på mødet  var de nye skraldespande. Der var flere, der synes, at spandende var 

for små, når man var mange i husene i sæsonen. Her blev der foreslået, at  lave aftaler med naboer om evt. 



at bruge plads hos dem også når de ikke var heroppe. Samtidig blev det foreslået, at man hjalp hinanden 

med at sætte spandende på plads, når de havde været sat frem til tømning 

 

Mange hilsner  

 På bestyrelsens vegne 

Benedicte Helvad, formand 


