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Nyhedsbrev/besluttende referat af bestyrelsesmøde d. 1. februar 2014. 
 
Udløb: 
Alt er klart til at påbegynde renoveringen af regnvandsudløbet på stranden og Lars 
Vesti Olsen håber at gå i gang først i marts. Vesti Olsen skal også løfte sten i 
høfterne. Vi har været meget heldige med, at høfterne har fungeret godt som 
bølgebrydere på vores strand – blot få hundrede meter fra os er det gået grueligt 
galt efter de voldsomme storme. Vores strand har dog ændret sig en del. Mange 
sten har gjort badning (dog ikke aktuelt i øjeblikket) til en mere risikabel affære. 
 
Oprydning: 
Stormene har været særdeles hårde mod grundejerne på den nederste del af 
Skovbuen, og vejen er slemt skadet pga. væltede træer og tung kørsel. Når 
arbejdet med bortkørsel er overstået og det væltede træ er fjernet nede fra det 
sidste sving, bliver det nødvendigt at stabilisere vejen med grus og renovere 
grøften.  
 
De mange stormes hærgen har sat præg på landskabet og væltede træer har skabt 
»huller i tandrækken«. Det giver vinden ny kraft til at vælte svage træer, og mange 
er da også i gang med at skove. Det er der rigtig god fornuft i, men bunkerne af 
afsavede grene skal også væk, for til sommer vil de udgøre en meget alvorlig 
brandrisiko. 
 
Veje:  
Vores veje har desværre været meget dårlige siden sidste reparation, som 
nærmest regnede væk med det samme. Johnnys Haveservice har atter fyldt huller, 
så vejene forhåbentligt kan holde indtil den store tur til maj. 
 
Byggeri:  
Rundt omkring i de ældre sommerhusområder skyder nye og større huse op – et 
udtryk for et generationsskifte, hvor der stilles moderne krav til fritidsboligen. Derfor 
er det af stor vigtighed at sætte sig ind i de regler og vedtægter, der gælder for 
området, så den arkitekttegnede drøm ikke viser sig at blive et mareridt. 
 
I modsat tilfælde er det også vigtigt, at grundstykkerne ikke anvendes til skrotplads 
for misligholdte skurvogne, gamle campingvogne og udtjente køretøjer. 
 



OBS: 
Tømning af sommerhustanke i 2014: 
Skovbuen uge 19  
Strandlystgårdsvej uge 20  
Vedelvej uge 20  
 
Nye medlemmer skal vide, at dækslet til tanken ikke må veje over 25 kg.  
Læs mere på: 
http://www.odsherredforsyning.dk/Krav-til-dæksler.85.aspx 
 
Opfordring: 
Grundejerforeningens medlemmer bedes sende deres e-mailadresse til Majbrit  
m-stokholm@hotmail.com 
 
 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen  
i hænde senest d. 1. marts 2014. 
 
Generalforsamlingen finder sted d. 26. april 2014 kl. 10.00 i Odden 
Forsamlingshus, Skoletoften nr. 6, Havnebyen. 

 
 

Venlig hilsen Bestyrelsen 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde finder sted d. 1. marts 2014 
	  


