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Selvtægt på stranden: 
Grundejerforeningens bestyrelse ønsker et tæt samarbejde med foreningens medlemmer, 
således at vi kan holde området i god og ordentlig stand. 
 
Derfor er det skuffende, at bestyrelsen ikke bliver kontaktet, såfremt grundejere er 
utilfredse med nogle ting på området og tager sagen i egen hånd, som det er sket på 
stranden. Umiddelbart er selvtægten af en så grov karakter, at den har ødelagt den 
smukke strand.  
 
Der gøres opmærksom på, at udøvelse af selvtægt i forbindelse med strand, vej, skel, 
dræn o.l. er ulovligt og kan anmeldes. Desuden holder myndighederne skarpt øje med 
overholdelse af gældende regler for kystnære områder og Geopark Odsherred arbejder på 
anerkendelse fra Unesco om optagelse i European Geoparks Network.  
 
Derfor kan grundejerforeningen faktisk risikere et bødeforlæg, da ødelæggelserne er sket 
på grundejerforeningens fællesareal. 
	  
Udløb: 
Omkring den 10. marts går Lars Vesti i gang med renovering af udløbet i stranden og i 
forlængelse deraf, vil stenene i høfterne til begge sider blive løftet. Det er af stor vigtighed 
at vedligeholde vores kyst mod vejrliget. 
 
Brandfare: 
Bestyrelsen opfordrer til stadighed berørte grundejere til at bortskaffe afsavede 
grene fra stormfaldene. Til sommer vil de udgøre en meget alvorlig brandrisiko. 
 
Forurening: 
Nogle skovsvin er begyndt at smide tomme øldåser i vejkanten på Strandlystgårdsvej og 
ind på de tilstødende grunde. Det er virkelig dårlig stil. Tag dem med hjem ! 
 
Tømning af sommerhustanke i 2014: 
Skovbuen uge 19  
Strandlystgårdsvej uge 20  
Vedelvej uge 20  
Dækslet til tanken ikke må veje over 25 kg.  
Læs mere på: http://www.odsherredforsyning.dk/Krav-til-dæksler.85.aspx 
 
Appel: 
Det vil være til stor hjælp, hvis I sender jeres e-mailadresse til m-stokholm@hotmail.com 
 
Sæt kryds i kalenderen og kom til generalforsamlingen lørdag den 26. april kl. 10  
i Odden Forsamlingshus.   
	  

 
Venlig hilsen Bestyrelsen  

 
næste møde finder sted d. 29. marts 2014. 


