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Nyhedsbrev / besluttende referat af bestyrelsesmøde d. 6. juli. 
 
 
Bestyrelsen har været ude på den årlige vejvandring for at tjekke beskæring  
ud mod vejene og fandt 13 steder, som vil blive påtalt pr post. 
 
Generelt om beskæring:  
Reglerne for beskæring ses på www.odsherred.dk eller  
i »Den lille grønne« som husstandsomdeles. 
Midterrabatterne på stikvejene skal slås af og til –  
en glohed bil kan forårsage brand i græsset. 
Grundejere med skel til Kragørevej skal også  
være opmærksomme på beskæring der. 
	  
Udløb: 
Bestyrelsen fik omsider to tilbud på etablering af nyt udløbsværk i stranden: Vesti Olsen & 
Hansen A/S: 144.225 kr. og Claus Mariegaard: 147.000 kr. Da tidsfaktoren er vigtig, gav 
bestyrelsesmedlemmerne formand Teddy Glistrup fuld opbakning til at afgøre, hvilket af 
tilbuddene, der ville blive valgt. På et møde d. 20. juli mellem Teddy Glistrup, næstformand 
Jutta Nielsen, formand for Kragøre Grundejerforening Carsten Andersen og 
bestyrelsesmedlem Keld Nielsen fik man en aftale i stand med entreprenør Lars Vesti 
Olsen om etablering af nyt udløbsværk. Kragøre er involveret, da de bidrager med 1/3 af 
udgifterne. Lars Vesti Olsen & Hansen udfærdiger nu en tidsplan for arbejdet.     
 
Badevand: 
Den 27. maj blev der taget vandprøver for kimtal og bakterier. E-coli værdien var 70 – lidt 
højere end sidst – ikke alarmerende, men alligevel anbefales det ikke at bade lige ved 
udløbet.  
 
Badebro: 
Miljømyndighederne og Odsherred Kommune har skærpet kravene til etablering af 
badebroer og selv foreninger, der før har haft badebro, kæmper en Kafkask kamp om 
tilladelsen.  
Prismæssigt vil det for os betyde en yderligere forhøjelse af kontingentet, så vi har 
besluttet at holde projektet i ro indtil videre.  
 
Bænkesættene har fået en omgang oliering og skulle nu være klar til endnu en sæson. 
 
Annoncering: 
Det iværksættes at kræve 50 kr. for erhvervsmæssige opslag i udhængs-skabene – 
henvendelse kan ske til Minna Tanggaard tlf. 25 72 58 35.  
Foreningens medlemmer kan privat annoncere på vores hjemmeside og det er gratis. 

 
 
 

Næste bestyrelsesmøde finder sted lørdag d. 24. august.  
 

Venlig hilsen Bestyrelsen 
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ÅRET
S 

SOMMERFEST
 
Foreningen inviterer til hyggeligt samvær  
lørdag den 24. august kl. 14 på strandgrunden.  
 
Vi lægger ud med at servere kaffe & kage og der hygges  
med forskellige aktiviteter.
Medbring egen mad og tag noget med at sidde på.  
Drikkevarer kan efter eget ønske medbringes eller købes  
til meget rimelige priser.  
Kl. 17 tændes grillene og efter spisningen kan børn i alle aldre  
bage snobrød.
Kl. 22 slutter arrangementet.
 
Vi håber at se mange af jer til en eventuelt  
årligt tilbagevendende begivenhed.
 
Med venlig hilsen og på hyggeligt gensyn.
            
          Bestyrelsen 
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