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· NYHEDSBREV · DECEMBER 2022 · 
 
BADEBRO – På bestyrelsesmøde d. 16/10 blev det vedtaget, at »fællesprojekt badebro« 
sammen med G/F Kragøre kan sættes i gang. Kragøre har givet formand for vores 
grundejerforening, Ivan Johannessen, mandat at være kontaktperson til NBC Marine.  
   Projektet omfatter en 20 m lang badebro, en brobredde på 1,6 m, montering af ekstra 
stærk forankring og med aftageligt dæk af trykimprægneret sibirisk gran.  
   Firmaet har opsat broer mange steder over hele landet. 
   NBC’s tilbud er 130.875 kr. inkl. moms – G/F Strandlystgårds andel 87.250 kr., Kragøres 
43.625 kr. 
   Brofirmaet ansøger myndighederne om tilladelsen, og de relevante målinger af 
vanddybder til brug for ansøgningen er foretaget ud fra kysten ved de to bord-bænkesæt 
på fællesarealet. Ved indgåelse af ordren faktureres 25 pct. af totalbeløbet. Skulle NBC 
Marine få afslag fra myndighederne tilbageføres det fakturerede beløb uden udgift for 
køber. Center for Miljø og Teknik har oplyst, at sagsbehandlingstiden ligger på ca. 6 
måneder. 
  
SPULING af dræn og løft af høfder ventes udført til foråret, indtil da vil kun akut opståede 
problemer blive afhjulpet. 
 
TRAFIKPLANER – Pr 30. marts 2023 vil Molslinjen indsætte endnu en færge, overført fra 
Bornholmstrafikken og rederiet udtalte ved offentliggørelsen: »Det giver op til 32 daglige 
afgange mellem Jylland og Sjælland. På den måde vil vi kunne have 45-minutters drift i 
perioder, hvor mange gerne vil sejle med. Det vil øge fleksibiliteten, og de rejsende vil 
vide, at den næste færge er lige om hjørnet.« 
   Molslinjen har således søgt om tilladelse til at udvide Oddenvej over en strækning på 
650 m, så vognbanerne kan flettes sammen fra 3 til 2 til 1 – sluttende 100 m før 
Gnibenvej. 
   Vejdirektoratet har modtaget ansøgningen fra Molslinjen og har endnu ikke har truffet en 
afgørelse. Rute 21 er en statsvej og her er Vejdirektoratet vejmyndighed, men Odsherred 
Kommune har, som underordnet vejmyndighed for de vejtilslutninger med kommuneveje til 
Rute 21, rettet henvendelse til Vejdirektoratet for en drøftelse af de trafikale udfordringer. 
Denne dialog er i gang, men det er Vejdirektoratet, der suverænt træffer beslutninger om 
eventuelle ændringer på Rute 21. 
   En relevant udfordring for fastboere og landliggere på Gniben er, at forslaget vil skabe 
en ukontrolleret trafik med øget risiko for færdselsuheld ved udkørsel fra Gnibenvej. 
 
FORSLAG fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 1. marts 2023. 
 
Bestyrelsen ønsker alle i G/F Strandlystgård  
glædelig jul og et godt nytår  
med mange gode dage på Odden.  

Næste bestyrelsesmøde  
holdes 26/2 2023 


