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Besøg 
I foråret sendte Artilleriskolen på Gniben en invitation ud til grundejerforeningerne på 
Sjællands Odde til et foredrag om skolens arbejde og en rundvisning på området.   
Den 13. juni deltog Jutta Nielsen og Majbrit Stokholm fra vores bestyrelse, og det viste sig 
at blive et meget interessant besøg. Lederen, Steen Kobberø Hansen, oplyste, at skolen 
opgraderer både de militære og civile aktiviteter. Undervisningen indbefatter flere værn, 
også militærpersoner fra andre europæiske lande. 
På hele skolens område bliver der anlagt et rekreativt stisystem til glæde for alle – også 
helt ude på spidsen af Gniben – og der etableres shelters til overnatning. Dog vil der 
stadig blive skiltet med adgang forbudt under øvelser. Er man 10-12 interesserede – op til 
20 – kan der på hverdage arrangeres rundvisning på skolen. Der kan også arrangeres 
frokost i deres kantine. Kontaktpersonen på skolen hedder Hanne Petersen. 
 
Akutberedskabet 
Ved personskade, hvor der skal alarmeres 112, rykker et frivilligt team af reddere meget 
hurtigt ud og påbegynder behandling, indtil akutbilen og ambulancen kommer. Ordningen 
har eksisteret siden 1. oktober 2011, og holdet har reddet flere menneskeliv. Yderligere er 
der i øjeblikket tilmeldt 6 hjertestartere i området (private husstande ikke medregnet). 
Gåsegangen 3,  
Gnibenvej 55, vagtstuen,  
Oddenvej 217, bag Superbrugsen,  
Øster Havnevej 28A,  
Skoletoften 7, Willemoeshallen,  
Overbygade 2, toilettet ved graverens hus 
Alle postnummer 4583 
Fra starten af 2014 har akuthelikopteren, der er stationeret i Ringsted, været 
døgnbemandet.   
 
Uvedkommende  
Bestyrelsen har fået kendskab til, at to mistænkelige mænd er set luske rundt i området. 
Personerne har et mørklødet udseende. Politiet har fået billedmateriale tilsendt.  
Følgende er byggemateriale, som skulle bruges til renovering ved Strandlystgårdsvej 28-40 
stjålet. Ser man nogen »som ikke rigtig hører til« eller overværer man et indbrud, skal man 
ringe eller skrive til vicepolitikommissær Søren Højsgaard, 25 10 76 29, eller 
sho011@politi.dk. Så sker der noget. 
 
Vejvandring 
Den 15. juni foretog medlemmer af bestyrelsen den årlige vejvandring for at se efter 
udhængende grene og buske, og vi er glade for, at mange har beskåret, så 
fremkommeligheden ikke hindres. Turen blev også benyttet til at lægge en invitation til den 
årlige sommerkomsammen i medlemmernes postkasser. 
 



Veje 
Det har været et tørt forår, så Torben Nielsen har givet vejene et ekstra kraftigt lag 
støvbinder. Hen over sommeren vil der blive påført støvbinder efter behov.  
 
Vandprøve 
Der er taget vandprøve for e-colibakterier fra brønden ved redningsposten. Da analysen 
viser forhøjede værdier, frarådes det at bade lige ud for udløbet i vandet. 
 
Skorstensfejning 
Skorstensfejer Svend Åge Madsen renser skorstene i uge 27/28-32. Turen går fra 
Skydeskolen til Jordbærkløverstien, guldkystsiden. 
 

 
 

Venlig hilsen Bestyrelsen 
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