
                                Beretning 2014/2015 

Så mødes vi igen her i det gamle og smukke Stenstrup Forsamlingshus. Der er blevet langfredag og det 

betyder, at vi har vor årlige generalforsamling . 

Sidste år var påsken 2 uger senere end i år og den startede hele foråret  i et fantastisk tempo. Allerede om 

tirsdagen den 22. sprang bøgen ud. Iflg. vejrprofet Mikael Jarnvig er det ikke sket før her i Danmark. Foråret 

var kommet og de dejlige dage væltede frem. Derpå kom så godt en sommer, som vi ikke lige uden videre 

vil glemme. Der blev badet  og solet i stor stil og vore havegrills  var i brug hele tiden. Efteråret var lidt trist 

og endte meget regnfuldt og vinteren blev igen af denne mere ” grønne slags”. 

Vi har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de 5 er holdt heroppe på landet. 

Veje og grøfter: Vor grøftemand Alf Andersen har igen været alle grøfterne igennem både forår og efterår 

og disse har fungeret upåklageligt henover vinteren. 

Vore veje havde derimod behov for lidt mere behandling .Vores absolut mest trafikerede vej,  

Gærdevænget måtte således skrabes hele 3 gang og det blev hver gang afstemt med naboforeningen GSS, 

der jo som bekendt dækker med 25% af udgifterne  til denne.  Som årets bivej valgte vi Egernstien, da den 

var stærkt  medtaget .Vi har placeret  grusbunker rundt i vort område efter samtaler med jer, og de bunker 

med manglende  stenmix er netop blevet fyldt op. Der er stadig en del medlemmer, der kontakter os om 

dette og vi meget taknemmelige for de personer, der fra tid til anden kører fyld i hullerne i såvel 

Gærdevænget som på sidevejene. 

De senere år har vi konstateret et nyt problem i forbindelse med nybyggeri af sommerhuse. De kommer i 

dag i samlesæt på store lastbiler, oftest fra Jylland og er således ikke gunstige for vore små lokale veje. 

Bilerne trykker således både dræn og grøfter i stykker og det har medført, at vi har haft de første skader. 

Bestyrelsen har besluttet, at når vi fremover ser forberedelser til nybyggeri, vil vi sende en skrivelse til 

grundejeren og holde ham ansvarlig for reetablering af den ødelagte vejstrækning. 

Den offentlige kloakering, som jeg omtalte  sidste år, ser ud ud til langsomt at bevæge sig. Man har 

forhandlet færdigt med landmanden om areal øst for Stenstrup, og et forlydende vil vide, at nogle 

foreninger på Slagelse kanten har vundet sin restsag mod staten om det omdiskuterede overfladevand. 

Hvor og hvornår man stater ved vi ikke noget om på nuværende tidspunkt. 

Sagt :På mødet den 9. august i Vig mellem kommunen og repræsentanter for alle sommerhusforeninger  i 

hele området, havde kommunen fremsat ønske om, at fremover kunne SAGT kun få 4 medlemmer i KSO, 

medens man ønskede at tilgodese de ikke registrerede foreninger med 2 medlemmer. Dette blev så 

vedtaget og lige så snart dette var sat i værk, udløstes en sand rivalisering  fra de 2 øvrige medlemmes 

kreds for at erobre tilslutning af de ca. 35% uafhængige foreninger. Hvorfor blive medlem og så betale 

kontingent, når man kan få det hele gratis.  Dette var ikke smart fundet på af borgmesteren, men han 

tænkte nok  mere  i  personlige stemmer ved næste valg 

Sagt har i årets løb kæmpet for fortsat fjernelse af  tang på strandene ved Hønsinge, bedre mobildækning, 

påpegelse af for højt antal af bakterier ved Høve Skov og Sanddobberne, kystsikring og afklaring om 



indefrysning af udgifterne til etablering af den kommunale del i forbindelse med den kommende 

kloakering. 

GHT- Vandværk. Kører godt. Vandværket har fået ny hjemmeside og vi regner med  til sommer, at kunne 

informere alle forbrugere  om uregelmæssigheder via SMS. 

Vi er i bestyrelsen glade for at rigtig mange af jer har valgt, at sende os  jeres e-mail adresser .Det er 

besparende for foreningen og det er samtidig en effektiv måde, at tage kontakt til jer medlemmer  på  ved 

stormuheld, indbrud eller andre forhold . Husk at melde ændring  til os, hvis I skifter e-mailadresse. 

Fællesarealet, som er et smukt område på omkring ca. 15000 kvadratmeter midt i mellem Koglevænget og 
Lyngvænget, blev slemt mishandlet af orkanen Bodil, som væltede snesevis af træer. 
Men med god hjælp fra en række energiske frivillige blev de fleste træer skåret op, ryddet af vejen og gjort 
klar til pejsebrænde i løbet af året, og det sidste store nyk blev taget i slutningen af efterårsferien, hvor 
endnu flere mødte op for at hjælpe med oprydningen. 
Der mangler nu kun at blive fjernet nogle grenbunker og træstubbe samt enkelte vindfælder, og så må 
naturen vise, hvad den magter for at genskabe naturområdet. 
Bestyrelsen vil gerne takke fællesarealudvalgets medlemmer, de frivillige træfældere  og de, som har 
deltaget i oprydningen for deres indsats. 
Fællesarealudvalget har tanker om igen at invitere til "arbejdsdag og hyggedag" den sidste lørdag i 
efterårsferien i oktober 2015 
. 
Til slut vil jeg  erindre  om den årlige strandrensning, søndag den 28. juni  kl.10.00 ved rundkørslen. 
Ordensregler: kør forsigtigt i vort område, max. 30 km og tag hensyn til legende børn. 
                           Al afbrænding er forbudt og gælder nu hele året 

                           Overhold tiderne i brug af motorredskaber mellem 9.00 – 12.00  og 15.00  . 17.30 

Tak til Søren for en flot opdateret hjemmeside. Tak til vor kasserer Knud for endnu en fuldtræffer. 

Endelig en tak til den øvrige bestyrelse, suppleanterne og udvalgene for et godt samarbejde. 

Med disse ord skal jeg hermed overgive be retningen til forsamlingen til debat 

 

Osted, den 30. marts 2015. 

Poul Jørgensen 


