
   

 

 

 

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen 

Januar 2013 

Vores veje 

Vores veje har været hårdt ramt af det våde efterårs- og vintervejr. Derfor har vi 

på Valhallavej og Mjølnersvej pålagt 5 cm stabilt grus allerede i efteråret. 

Bestyrelsen har konstateret, at regnvand ofte fjerner et betydeligt gruslag fra 

vejene, især efterår og vinter. Derfor planlægger vi til næste sæson, at pålægge 

yderligere 10 cm grus således, at vejene hæves over græsrabatternes terræn, så 

overskydende vand kan løbe ud i rabatterne og ikke skylle gruslag væk fra midten af 

vejene. 

 

Vintervedligeholdelse af vores veje 

Kommunens forslag om pligt til vintervedligeholdelse af fællesveje, også skulle gælde 

for sommerhusområderne, mødte så hård modstand fra medlemmerne i kommunen, at 

forslaget er opgivet. Vi er altså tilbage til de gamle regler, hvor hver sommerhusejer 

sørger for rydning af sine egne tilkørselsveje. Det hjælper åbenbart med indsigelser 

fra kommunens borgere. 

 

Flis-ordning 

Som det måske er bekendt for flere af vores medlemmer, har kommunen sparet vores 

flis-ordning væk. Dette forhold sammen med de strammere regler for bålafbrænding, 

har givet vores medlemmer store problemer med at bortskaffe affald fra beskæring 

af træer og buske. Derfor har bestyrelsen kontaktet kommunen, for at undersøge 

mulighederne for at få en dispensation til at foretage fælles bålafbrænding flere 

gange om året ud over Sct. Hans. Hvis denne mulighed ikke lykkes, vil bestyrelsen 

forsøge at etablere en privat flis-ordning for medlemmerne. 

 

Enkelte eller grupper af medlemmer kan imidlertid privat kontakte L.K. Service for at 

lave en privat aftale vedr. flishugning. Adressen er: 

 

L.K.Service ved. Leif Kristensen  Tlf.: 58 85 60 53 

Enhaven 23    Hjemmeside:  www.lkservice.dk  

Vinde Helsinge 

4281 Gørlev 

 

http://www.lkservice.dk/


Foreningens hjemmeside 

Foreningens hjemmeside er nu opdateret med relevante informationer og dejlige 

billeder fra vores område. I opfordres til at besøge siden, for at hente alle 

nødvendige informationer. Man kan bl.a. via hjemmesiden kontakte bestyrelsen 

direkte.  www.drosselbjergklint.dk er vores hjemmeside og gf@drosselbjerg.dk  er 

vores e-mail adresse. 

 

Beskæring af træer og buske 

Bestyrelsen skal igen i år henstille til medlemmerne, at man viser hensyn over for sine 

naboer, og beskærer de steder, der måtte genere deres udsigt, og at alle i øvrigt 

overholder hegnsloven. Man må respektere, at nogle medlemmer ønsker en flot 

havudsigt og andre ønsker flotte enkeltsående træer til at pryde deres grund. Prøv 

at finde ud af det i fordragelighed med jeres naboer.   

 

Generalforsamlingen 2013 

Generalforsamlinge afholdes i år i:  

 

Drøsselbjerg forsamlingshus, torsdag d. 9. maj 2013 kl. 10.00. 

 

Bemærk, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 15. marts (i følge vedtægternes § 9) således, at disse 

forslag kan udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

På bestyrelsens vegne, ønsker jeg alle vores medlemmer et rigtigt godt og 

helsebringende nytår. 

 

Henning Fardan 

    formand  

 

 

 

Foreningens  hjemmeside er:   www.drosselbjergklint.dk 

Foreningens e-mailadresse er: gf@drosselbjerg.dk 
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