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Året 2021 går på hæld og en vis ro har sænket sig over de sidste par års hektiske købs- og 
salgsaktivitet i sommerhusmarkedet. Her i vores grundejerforening har der været tale om et sandt 
generationsskifte, hvor i hvert fald fyrre huse har fået nye ejere. Tempoet var til tider så højt, at det 
blev en udfordring at indhente relevante kontaktoplysninger på de nye medlemmer, og bestyrelsen 
må beklage, at ikke alle modtog et velkomstbrev om »Grundejerforeningen Strandlystgård« og 
dens virke. 
 
Derfor dette forsøg på at rette op på fejlen: 
Bestyrelsen ønsker nye ejere velkommen i »Grundejerforeningen Strandlystgård«. Foreningen 
tegnes af medlemmerne fra de 168 parceller på Strandlystgårdsvej, Vedelvej og Skovbuen.  
Mod Sejerøbugten ligger fællesarealet og stranden med de herlighedsværdier, som vi skatter højt 
og passer godt på. 
   Det årlige kontingent til grundejerforeningen forfalder i maj og går til vedligehold af nævnte veje, 
slåning af græs på fællesarealet samt spuling og reparation af områdets brønde og hoveddræn. 
   Foreningens bestyrelse afholder seks møder om året samt en generalforsamling i april måned. 
Nyhedsbrev fra møderne sættes op i foreningens tre info-skabe langs Strandlystgårdsvej  
og lægges på hjemmesiden. Det sociale liv har også sin plads med den årlige morgenmads-
komsammen på stranden. 
   Vi ligger op ad Geopark Odsherred med opmærksomheden rettet mod landsdelens geologi, 
beskyttelse af dyre- og planteliv, og egnen karakteriseres af en stadig udvikling af økologiske 
landbrug og produkter – alle initiativer som i forening med et aktivt kunst- og kulturliv leder 
odsinger og sommerhusejere ind i fremtiden. 
 
På strandlystgaard.dk findes flere  
oplysninger om foreningen. 

Se også Odsherred Kommunes hjemmeside  
med info og services til sommerhusejerne.  
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v/ Ivan Johannessen, formand · Jacob Lundholm, kasserer · Leif Storgaard, næstformand · Teddy Glistrup, 
bestyrelsesmedlem · René Silword, Kaj Johansen, 1. og 2. suppleant, · Kirsten Jørgensen, sekretær.  

Næste bestyrelsesmøde den 30/1 2022 


