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Dræn 
Den megen regn giver højt grundvandsspejl, og ophobning af sten i udløbsværket har 
hæmmet den frie afvanding fra drænene. Først efter besøg af slamsuger og derpå en 
lørdag formiddags hårdt arbejde, har medlemmer af bestyrelsen hentet de største sten op 
af brønden. Højvandsklappen fungerer nu igen, som den skal. Bestyrelsen beholder 
løbende fokus på problemer i vores område. 
 
Dårlig stil 
Ved et tilfælde blev det i uge 43 opdaget, at en påkørsel har ødelagt betonringen på 
gennemløbsbrønden ud for redningsposten, og foreningen har måttet bekoste 
nedgravning af en ny ring. Der er risiko for, at afkørte betonstykker kan ligge og blokere 
nede i drænet. Plastikstykker ved stedet viste, at der også har været skade på køretøjet, 
så vedkommende må have bemærket påkørslen. Bestyrelsen mener, det er virkelig dårlig 
stil at stikke af fra ansvaret! 
 
Nye skraldespande 
Så er de ny to-rum affaldsspande på plads i næsten alle kommunens sommerhusområder. 
I det lille rum til madaffald er det underordnet hvilken type pose, der anvendes, for alle 
poser fjernes, inden affaldet hældes til kompostering. »Odsherred Kommune ligger i dag 
på ca. 43 pct. genanvendelse, og med indsamling af madaffald i sommerhusene vil 
genanvendelsen nå op over 50 pct.« (Landliggeren, efterår 2019).  
For videre info se www.odsherred.dk/affald 
 
Jubilæumsfesten 
Sommeren er nu langt væk og vi må nøjes med at varme os på minderne om sol og regn 
og bare tæer i sandalerne. En særlig begivenhed blev den yderst vellykkede 50 års 
jubilæumsfest for grundejerforeningens stiftelse – holdt på dagen den 24. august. Netop 
den dag og aften viste vejret sig allerbedst, og de omkring 60 deltagere kunne nyde dagen 
i teltets skygge eller på stranden, som østenvinden havde gjort lækker med sand. 
Festlighederne begyndte med eftermiddagskaffe og kagefade med hjemmebag fra 
kreative medlemmer, mens den helstegte pattegris gemte sig i en lukket grill, som var 
stillet op om morgenen. Senere kom grillmesteren tilbage og kunne afsløre et velstegt dyr 
til alles glæde, og salatbuffeten var særdeles velsmagende med årstidens friske 
grøntsager. Der blev skålet og festet i god ro og orden. Tak til alle, der hjalp med til at 
holde fest. 

Venlig hilsen  
Bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde holdes den 12/1 2020 


