
                                                                     Beretning 2011/12 

Så blev det langfredag og dermed har vi generalforsamling i Stenstrup Forsamlingshus. 

Året 2011 kom fra start med masser af frost og sne og det varede hele 1.kvartal. Efter påsken i midten af 

april kom der en lang fantastisk periode med godt vejr og masser af solskin. Herefter blev det sommer med 

masser af regn og halvkedeligt vejr, der langsomt gik over i efteråret. 

I forbindelse med sidste års generalforsamling blev det klart, at et formandsskifte var på vej, og der kom 

samtidig 2 nye medlemmer i den nye bestyrelse. Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 

Vi har forsøgt at have fokus på foreningens økonomi, så derfor besluttede vi straks, at nedsætte et 

grøfte/vej laug til varetagelse af de to største poster på vort budget. Dette udvalg blev Ove Stig Jørgensen 

og Ole Svendsen. Som I sikkert har bemærket, har de forsøgt sig med små ændringer bl.a. på vort 

smertensbarn, nemlig Gærdevænget. Vi har i efteråret forsøgt os med et bedre mix  af mere sten og mindre 

grus; hullerne er fyldt op med top på  og endelig har vi forsøgt os med  ganske små og uskadelige bump 3 

steder på vejen. Resultatet var meget tilfredstillende. Økonomisk sparede vi en ekstra gang skrabning af 

vognmanden, og samtidig kunne vi konstatere, at selv de mest fartglade bilister som en følge heraf 

automatisk sagnede farten ganske betydeligt. Især var det tydeligt med de mange forskellige varevogne, 

der kører omkring i vort område. Mange bilister er stoppet op og har rost initiativet med de nye bump. 

Enkelte bilister har  dog skældt os ganske meget ud og truet med diverse anmeldelser af ”ulovlige” bump 

på vejen. 

Det skilt ved indkørslen til Gærdevænget, som man på sidste generalforsamling efterlyste, var jo blevet 

stjålet, så vi har anskaffet et nyt med påskriften ” ujævn vej, kør forsigtigt”. Da to af os netop havde hængt 

det op, stoppede en af de første biler og meget høfligt kom ud af vinduet, at det behøvede vi da ikke at 

skilte med!! De øvrige veje er serviseret med grusbunker flere steder på hver vej efter medlemmernes 

ønsker, idet vi principielt ikke lader disse mindre veje lave, da vognmanden med sin skraber vil  slette den af 

mange så ønskede midterrabat med grønt græs. Sig blot til, hvor der ønskes mere vejmateriale. Tak til dem, 

som gerne vil have en bunke liggende, og ligeledes en stor tak til dem, der vil hjælpe med at reparere 

hullerne. 

Grøfterne har klaret det meget fugtige andet halvår af 2011 flot. Vor grøftemand , Alf,  graver disse to 

gange om året, og de har fungeret meget fint under det våde efterår. Han beder os dog indskærpe, at 

bredejerne ikke fylder grene/ blade og andet ned i grøfterne og samtidig huske at beskære buske of træer, 

så han kan gå oprejst nede i grøften. 

I vort nytårsbrev opfordrede vi jer til at oplyse jeres e-mail adresser samt et mobiltelefonnummer, således 

at foreningen på sigt kan spare porto ved udsendelse af bla. Referater og andet, og et mobilnummer vil 

også være rart at have, idet vi f.eks. til nytår havde et indbrud og et andet sted et væltet træ, men da  der 

ikke var nogen fastnettelefon på bopælsadressen var det meget vanskeligt at få hurtig kontakt. Vi arbejder 

ligeledes på et system, hvor vi i akutte tilfælde kan advisere via mobiltelefon til jer. Søren Mortensen, der 

står for vor hjemmeside, vil senere vise jer lidt om alle de mange muligheder, der er at finde på 

hjemmesiden. 



På sidste generalforsamling blev der behandlet et forslag fra et par medlemmer om rensning af stranden 

for tang. Forsamlingen var ikke stemt for denne opgave, men man enedes i at bede den kommende 

bestyrelse drøfte dette med naboforeningerne.  Medlemmerne i vor grundejerforening er ikke ejere af 

jorden til stranden, så vi har kontaktet Tengslemark Nord, og  Grundejerforningen Stenstrup Strand herom, 

men begge vil ikke ofre penge eller kræfter på dette forhold, der jo er en af naturens  gaver, som er væk 

lige så hurtigt, som det kommmer. 

Kommunen vil heller ikke deltage heri, og oplyser, at man kun renser på den offentlige strand ved 

Gudmindrup, og i øvrigt kun i ganske få tilfælde. Man kan ikke tilbyde anden form for hjælp. 

Rute 21 skrider planmæssigt frem, og nu kan gravearbejdet ses flere steder på ruten herop. 

Kloakeringen kører mere eller mindre planmæssigt, og man arbejder i øjeblikket nede ved Pottegården på 

Ellinge Lyng. Seneste nyt er at man forventer at komme til vort område i slutningen af 2015. 

Sagt( sammenslutningen af grundejerforeninger i Trundholm) 

Her er vort medlemsbidrag steget fra 13,- til 20,- pr medlem. Afholdte det årlige møde med kommunen i 

Vig hallen i august, men glemte at invitere os. Er i gang med at registrere samtlige grøfter/dræn i området . 

Har startet en protestaktion op om skovfældning i Jyderup skov til fordel for en grusgrav, som vil medføre 

em masse tung kørsel. Ambulancetjenesten er placeret med en ambulance hvert af stederne, Snertinge, 

Asnæs og Nykøbing. Skadeklinikken i Nykøbing er lukket i vinterhalvåret indtil 30.april. 

GHT Vandværk- en stor ombygning og modernisering af vort vandværk blev sat i gang i august sidste år og 

I forbindelse med denne ombygning, var man så uheldige, at man fik brud på en råvandsledning og fik nogle 

coliforme bakterier i brugsvandet. Coliforme bakterier er såkaldte jordbakterier og er ikke farlige eller på 

nogen måde livstruende. Ikke desto mindre udstete Odsherred kommune et påbud om. at anbefale 

forbrugerne at koge drikkevandet( altså ikke drikkeforbud)Dette påbud blev ophævet 4 dage senere. 

Vi benyttede her vor hjemmeside til at orientere om dette, men bla. Som følge af dette ønsker vi at udvikle 

vor E-Mail service og senere et SMS- system på mobiltelefonen.Det passerede varede fra 7 til 11 november 

2011. 

Til slut skal jeg erindre om den årlige strandrensning, søndag den 24. juni kl. 10.00 med mødested- 

rundkørslen for enden af Nørrevang- . Dernæst  vore sædvanlige 

Ordensregler: kør forsigtigt og max. 30 km på vore veje 

                           Al afbrænding er forbudt 

                          Overhold tiderne for brug af motorredskaber- mellem 9 – 12 og 15 - 17.30 

Så vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og suppleanterne for et godt arbejde her i mit første år som 

formand. 

Hermed vil jeg overgive beretningen til forsamlingen til debat. 



 

 

 


