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GRUNDEJERFORENINGEN AF 1965 

ØSTRE LYNG – NYKØBING SJÆLLAND 
 
 
 
 

 
Formandens beretning som afgivet på den ordinære generalforsamling 

søndag den 6. juli 2014 
 
 
Endnu et år er gået, og det er tid til at byde såvel nye som gamle medlemmer velkommen til 
generalforsamling i Grundejerforeningen af 1965. Vi er igen samlet på Lyngkroen for at gøre status 
over det arbejde, der er foretaget i foreningen gennem det sidste år. 

Umiddelbart efter sidste års generalforsamling holdt bestyrelsen sit første møde og konstituerede 
sig således: 

Formand: Birthe Riddersholm 
Sekretær: Poul Christiansen 
Kasserer: Ingelise Dige Semark 
Bestyrelsesmedlem: Finn Frederiksen, Ole Funk-Hansen, Suppleant: Inger-Marie Mølgaard 

Bestyrelsens arbejde 2013/14 

Vi er nogle stykker, der har været med i bestyrelsen gennem flere år og det er hyggeligt at deltage 
i møderne, som der dog ikke har været mange af i år. Bestyrelsesarbejdet foregår mere og mere 
over nettet, hvor vi kan reagere hurtigt og effektivt på de indkomne sager. Meget af vores 
kommunikation forgår over e-mail, så der hurtigt kan tages en beslutning eller blot give information 
videre. Vores dokumentation ligger hovedsageligt på hjemmesiden, (grf1965.dk), hvor bestyrelsen 
har en lukket sektion i tillæg til medlemmernes hjemmesider. 

Jeg synes det er dejligt at møde andre fra grundejerforeningen og i år har vi været på flere 
vandringer i vores dejlige område, for at se hvordan det hele ser ud. På disse ture møder man 
mange grundejere som inviterer til en snak og dermed får vi en bedre opfattelse af hvad der rør sig 
blandt grundejerne. Vi synes også det er vigtigt at vort område fremstår attraktivt både for os selv 
og for eventuelle købere. Det er trist at se så mange til salg skilte, tilgroede haver og tomme huse. 
Men det glæder os også, når der kommer nye ejere til og huset og haven får en overhaling. 

Der er ikke mange store sager på dagsordenen, men der er løbende spørgsmål fra grundejerne. Vi 
gør vort bedste for at svare så hurtigt som muligt og at kontakte kommunen om nødvendigt.  Der 
har i årets løb være spørgsmål omkring byggesager som er løst uden problemer. Der er også 
henvendelser fra ejendomsmæglere der vil have budgetter og oplysninger om restancer på 
grunden. Der er medlemmer, der klaget over støv fra vejen og det blev der gjort noget ved osv. 

Bestyrelsen har delt lidt på opgaverne således kontakten til kommunen og andre eksterne partnere 
især varetages af formanden. Veje og skilte har Finn i mange år taget sig af og haft kontakten til 
vores vognmand Kjeld. Desværre ønsker Finn nu efter mange år at træde ud af bestyrelsen, vi 
siger tak for lang og tro tjeneste. Vi håber at kunne finde en afløser for Finn senere i dag. Ingelise 
er kasserer og tager sig af grenafhentning – det vil sige at hun leverer listen over betalende 
medlemmer til vognmanden Kjeld, der så henter grene. Ole tager sig primært at det med kloaker 
og vandafledning fra området. Poul har været sekretær det sidste år, men ønsker nu at træde ud af 
bestyrelsen. Tak for din indsats Poul. Mie har været suppleant og deltaget i møderne og har 
dermed fået et indblik i bestyrelsens arbejde. Og så har vi alle været med til at kontakte de 
grundejere, der ikke har bidraget til foreningens økonomi i håbet om at få flere betalende 
medlemmer. 
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Samarbejdet med FSNR's (Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig)   

Vores samarbejde med FSNR er særdeles vigtigt. Det er derigennem vi kan påvirke kommunen og 
politikerne i de større sager. FSNR repræsenterer ca. 2.700 grundejere i Nykøbing-Rørvig. 
Formålet med FSNR er at varetage medlemmernes fælles interesser, f.eks. overfor statslige, 
regionale og kommunale myndigheder samt at fremme medlemmernes interesser gennem 
samarbejdet med fritidshusejersammenslutningerne i Trundholm og Dragsholm. Sammenhold gør 
stærk. Jo flere grundejerforeninger, jo stærkere står vi i forhold til Odsherred kommune og andre 
myndigheder.  

FSNR havde deres årlige repræsentantskabsmøde på Lyngkroen den 31. maj. Referatet fra kan 
ses på vores hjemmeside, men jeg vil gerne ridse de vigtigste ting op. 

Storm og oversvømmelse:  

Den 9. december kom der en pressemeddelelse fra Odsherreds Kommune (OK) med budskabet, 
at nu skal der ryddes op efter orkanen ”Allan” den 28. oktober og storm og oversvømmelse efter 
orkanen ”Bodil” den 5. december. Hvor OK appellerede til de private grundejere om hurtigst muligt 
at fjerne væltede træer og grene, som var til gene for trafikken, fra veje, fortove og rabatter ved 
deres grunde.  

Tilsvarende gjaldt for fjernelse af væltede træer og grene i vandløb og grøfter, dels for at sikre fri 
passage i vandløbene og dels for at undgå nye oversvømmelser.  

Bestyrelsen for grf1965 har i flere omgange inspiceret vores områder og generelt er der ryddet op, 
men der ligger fortsat mange afskårne grene i området og vi opfordrer til at få disse bunker kørt på 
grenpladsen i Rørvig.  

Fjernelse af tang på strandene:  

Miljø- og klimaudvalget har besluttet følgende vedr. fjernelse af tang fra 12 udvalgte offentlige 
badestrande i badesæsonen 2014 (1. juni til 31. august). De berørte strande i vores område er 
følgende:  

Nordstrandsvej (Kattegat, Nykøbing), Skærby strand (Kattegat, Nykøbing), stranden ved 
Lynghusvej (Kattegat, Rørvig), Telegrafvejen (Kattegat, Rørvig). På disse 4 strande ryddes en 
strækning på op til 100 meter pr. strand, op til 1 gang pr. uge i badesæsonen. Tangen aflægges 
om nødvendigt i bunker til afvanding og analyse og bortkøres inden 48 timer.  

Bestyrelsen for grf1965 har i flere omgange henvendt sig til kommunen og FSNR for at få fjernet 
tangen på vores strand neden for Skærby Camping, så det glæder os at der nu sker noget.  

Vandløb:  

Det er den enkelte bredejers ansvar at fjerne bevoksningen ved brinkerne og vedligeholde 
vandløbet med oprensning af diverse grene og bundaffald og samtidigt sørge for at bunden har det 
rigtige fald, således at vandgennemstrømningen er optimal (bunden må ikke være for dyb og ikke 
for høj).  

FSNR har i mange år bedt kommunen overholde sin tilsynspligt omkring alle vandløb i Odsherred 
kommune, så man kan få de faktuelle data, for at vandløbene er i orden og derved kan klare de 
vandmængder der kommer, så grundene ikke bliver oversvømmet med den virkning, at vores 
septiktanke bliver fyldte og løber over og blander sig med regnvandet, som derefter løber ud i 
vandløbene, som til sidst løber ud dels i Kattegat og dels i Isefjorden, med den heraf følgende 
forurening af badevandet i disse områder. 

Hvis bare een Grundejer ikke har passet sit vandløbsstykke, vil der ikke være den optimale 
vandgennemstrømning. Da vandløbet ofte har et langt forløb igennem rigtig mange grunde, kan 
det derfor være meget svært at undersøge, om alle opfylder deres pligt omkring vedligeholdelsen 
af vandløbet. 

Derfor vil FSNR arbejde for, at Odsherred kommune ansætter et firma til at overvåge vandløbene 
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altid er i orden, og trække betalingen herfor over skattebilletten, ligesom man gør for tømning af 
septiktanke. Med et sådant pasningstiltag kan vi måske undgå den store anlægs- og driftsudgift til 
dræningspumper i vores områder. 

Vi har jo i grf1965 vedtaget at lave et pilotprojekt for at få renset vandløbene, da det ikke var muligt 
at få kommunen i tale vedrørende dette. Oprensningen ser ud til at virke godt og der er i fint 
gennemløb gennem de oprensede vandløb. I forhold til tidligere har der ikke været 
oversvømmelser, selv om der i perioder er faldet store regnmængder. Det ville være dejligt hvis 
kommunen fremadrettet ville tage denne opgave alvorligt og få et firma til at tjekke vore vandløb og 
dermed sørge for at bredejerne renser deres vandløb selv. Vi kan se i regnskaberne at dette 
pilotprojekt har kostet foreningen over 18.000 kr., men vi gjorde af nød, da de ansvarlige ikke 
gjorde noget og kommunen ikke magtede at udføre deres tilsynspligt. Det var grundejerne på den 
anden side af de tilstoppede vandløb, der fik problemerne i form af oversvømmelser og unormalt 
højt grundvandstand. FSNR har også rejst sagen og vi håber nu at der kommer en politisk og 
retfærdig løsning. 

Væltede træer 

Der er ikke det store problem i vores område, selv om der var mange væltede træer. De er alle 
fjernet fra vejene og jeg håber at eventuelle tvister er blevet løst i mindelighed. Ellers kan jeg 
henvise til kommunens pressemeddelelse den 9. december 2014 (se vores hjemmeside) hvor 
kommunen bl.a. skriver: 

”Grundejerne har selv pligt til at fjerne fældede og væltede træer, affald og strandingsgods fra 
grund og fortov samt oprense private vandløb. Fag- og personaleleder i center for Natur, Miljø og 
Trafik Thomas Klint Martinsen appellerer nu til private grundejere om hurtigst muligt at fjerne 
væltede træer og grene, som er til gene for trafikken fra fortove og rabatter ved deres grunde samt 
at oprense private grøfter. Kommunen foretager i øjeblikket en besigtigelse af vejnettet og træer, 
der er i fare for at vælte. Mange steder har Park og Vej under stormen i fredags oversavet og 
nedlagt træer, som var i fare for at falde ned på kørebanen eller i husene, men det er op til de 
private grundejere selv at fjerne træerne, kommunen kommer ikke og sørger for det”. 

Turismen i vort område 

FSNR har taget fat i kommunen for at få lavet yderligere tiltag i forhold til at opretholde et vist 
aktivitetsniveau i vort område. Der er mange lukkede butikker i hovedgaden og det er ikke et 
summende turistliv, der præger vores hovedgade efter kl. 14 i weekenderne. Det med at rense 
strandene er en af tingene og det er da lykkedes at få sat system i det. FSNR har en hjemmeside 
(http://www.fsnr.dk/) hvor man kan gå ind og se på hvad man fremadrettet kan gøre for at 
forbedre turismen. 

Vedligehold af vejene og grenafhentning 

Generelt har vi været tilfredse med vores entreprenør, som vedligeholder vores veje og som 
afhenter grene efter efterårsferien. Han har dog på grund af sygdom ikke kunnet varetage opgaven 
helt som han plejer, men vi har talt med ham for nylig og han er i gang igen. Det fungerer som sagt 
på den måde at Ingelise sender en liste til vognmand Kjeld over dem som har betalt, og så henter 
han grenene. Det er dog tiltagende dyrt at komme af med grenene på grenpladsen i Rørvig, så 
man opfordres til at køre grene selv, hvis man har mulighed for det. Det koster ikke noget for 
private at aflevere grene, men vognmanden skal betale et større gebyr, som lægges på vores 
faktura. 

Der er enkelte strækninger der ikke bliver vedligeholdt af vognmanden, da han ikke kan komme 
derind med sin lastbil. Det er bl.a. på Valnøddevej, men vi har aftalt med vognmanden, at han 
næste gang han lægger grus på vore veje, vil lægge et depot på Valnøddevej så ejerne selv kan 
reparere deres vej.  

Jeg vil igen i år ikke undlade at nævne, at der er nogle grundejere der trænger til at få beskåret 
deres hegn mod vejene. Der er angivet i den lille grønne fra Odsherred Kommune, hvad kravene 
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er. Som tidligere nævnt, kan man risikere at et udrykningskøretøj ikke kan komme igennem og så 
sender Kommunen nogen ud for at klippe hegnet og de sender efterfølgende regningen til 
grundejeren. Vi ser også visse steder, at den flotte græsplæne langs vejen er ødelagt af 
lastbilspor, fordi grundejeren på den modsatte side har trægrene hængende ud over vejen. 

Medlemmernes bidrag til grundejerforeningen 

Vi har igen i år udsendt breve til de grundejere der ikke betaler til foreningen. Vi opfordrede til at 
man er solidarisk og betaler det forholdsvis lille beløb det koster at få vedligeholdt vort område. Vi 
har nu ca. 105 betalere - vistnok det højeste nogensinde, og i år kom der atter balance i 
regnskabet. Vi prøver at spare hvor vi kan. Derfor opfordrer vi medlemmerne til: 

• At påvirke naboen til at være med i grundejerforeningen (ca. 40 mulige medlemmer) 

• At benytte vores hjemmeside flittigt 
• At give os jeres e-mail adresse, så vi kan spare papir og porto 

• At beskære træerne mod vejen som foreskrevet af kommunen (se Den lille Grønne) 

• At køre grenene på lossen, hvis I har mulighed for det 
• At vedligeholde vandløbene som foreskrevet af kommunen 

Dermed kan vi i årene fremover opretholde serviceniveauet og samtidigt holde kontingentet i ro 
selv om vi må påregne årlige prisstigninger på vejvedligehold og afgifter ved granafhentning. 

NB: Vi er fuldstændig klar over, at der er medlemmer der ikke er computervante og som også er 
afhængig af grenafhentning. Dette har vi fuld forståelse for, men for os der både har bil og bruger 
computeren jævnligt er det relevant at hjælpe foreningen med at spare på budgettet. 

Hastigheden på vores grusveje 

Vi har en stor bøn fra de grundejere, der bor tættest på hovedvejen fx Jocobsvænge: ”Sæt farten 
ned og kig på speedometeret”. 20 km/t føles langsomt i bilen, men for dem der har hus og have op 
mod vejen føles det anderledes farligt, når en bil kører hurtigt forbi – og så døjer de ramte 
grundejere særdeles meget med støv fra grusvejene. Så vis hensyn og tænk en ekstra gang over 
det. 

Vores hjemmeside 

Vores hjemmeside (http://www.grf1965.dk/) er nu fuldt opdateret og der er kommet mange nye 
ting. Der ligger bl.a. dokumenter fra FSNR som absolut er værd at læse. Der er langt flere 
informationer om de udsatte kloakeringsplaner og om afvandingen mod Hov Vig – ting som 
påvirker os alle fremover. Endvidere er relevante informationer fra kommunen samlet her. 

Vi prøver at gøre siden mere attraktiv og også til et sted, hvor grundejerne kan kommunikere til 
hinanden via en blog funktion. Det er bestyrelsens håb at hjemmesiden kan blive den primære 
informationskilde i fremtiden. Prøv at gå ind og se på det. Carsten har gjort et kæmpe arbejde for 
at få det til at være informativ. 

Som medlem logger du på med bruger ID ”grf1965” og koden er ”lyng”. 

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til forsamlingens behandling, idet vi i bestyrelsen håber 
at få en god og inspirerende debat, der kan danne grundlag for vores prioritering af det videre 
arbejde. 

 

Birthe Riddersholm 

Formand 


