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Kære grundejer!
Sommeren har igen i år tilsmilet os på Drøsselbjerg med rigtig mange solskinstimer,
så mange har kunnet nyde vores område og vores faciliteter. Badebroen og trappen
har været flittigt anvendt, og bestyrelsen har igen i sommerens løb fået en masse
positive tilbagemeldinger fra medlemmerne.
Badebroen
Badebroen har fungeret tilfredsstillende med den ekstra broforlængelse. Broen blev
inden udsætningen lettere renoveret med nye og ekstra trin på sidetrapperne. Det er
endelig lykkedes at få vores badebro godkendt i Kalundborg Kommune. Den har aldrig
været godkendt tidligere.
Vores veje
Vores veje har efter den store renovering i 2013 holdt sig pæne gennem hele foråret
og sommeren. Vi har således i år sparet en del på vedligeholdelse, da det kun har
været nødvendigt at efterreparere lidt huller på Valhallavej.
I år klarede vi selv saltning af Valhallavej og Mjølnersvej. Vi sparede således et
betydeligt beløb til denne post. Støvsaltningen har efter sigende haft den ønskede
virkning.
Der er sat nye 20km/t skilte op på hver side af starten på Valhallavej. Tak til Torsten
for indsatsen. Vi opfordrer samtidig til, at alle respekterer hastighedsbegrænsningen
på vores veje ( se vedlagte opslag ).
Trappen til stranden
Som bekendt, har vi siden 2012 kæmpet en brav kamp med Naturstyrelsen, for at
beholde vores dejlige trappe med reposer til stranden. Vi tabte 1. klagesag i
Klagenævnet, og måtte med blødende hjerter fjerne nederste repos samt
størstedelen af øverste repos. Man var imidlertid ikke tilfreds med, at vi havde
undladt at rive hele øverste repos ned, men efterlod 2 små ”vinger”, hvor man kunne
sidde og hygge sig. Det gav samtidig mulighed for, at man kunne passere hinanden på
trappen. Derfor startede vi endnu en klagesag, for om muligt at få omstødt
Naturstyrelsens afgørelse, om at fjerne de 2 sidste ”vinger”. Desværre modtog vi
Klagenævnets afgørelse den 12. september 2014, hvor man giver Naturstyrelsen
medhold i, at ”vingerne” også skal fjernes. Vi venter nu på afgørelse om, hvornår
arbejdet skal være udført.

De øvrige punkter vedr. fjernelse af den nederste repos, den store betonklods og
fjernelse af det ene bord/bænksæt er accepteret. Nederste repos har vi skåret op
til 6 træriste, som vi hvert år lægger på stranden samtidig med, at badebroen
sættes ud.
Tømmerflåden
Desværre nåede vi ikke at få etableret en tømmerflåde i sommerens løb. Vi håber, at
den kan være klar til næste sæson.
Vores badevand
Kalundborg kommune har igen på vores opfordring i sommerens løb foretaget 4
målinger for kolibakterier ved vores badebro og ved vores dræn udløb. Målingerne
har alle vist, at der ikke findes spor af disse bakterier i nogle af prøverne. Så det
finder vi meget betryggende.
Nye medlemmer
Vi har fået nye medlemmer, Hellasvej 4 og Hellasvej 6. Der er blevet afleveret
velkomstbrev med nødvendige informationer. En fl. rødvin til begge ejere vil blive
overrakt til foråret.
Foreningens hjemmeside
Vi opfordrer alle medlemmer til flittigt at benytte vores hjemmeside for at holde sig
opdateret. (se adressen nederst)
Beskæring af træer og buske i skel
Vi henstiller indtrængende til medlemmerne, at man husker at beskære træer og
buske mod stier og veje, så der er fri passage. Træer og buske i skel SKAL beskæres
til 1,80 meter.
Strandrensning
Strandrensningen, der fandt sted d. 17. maj forløb fint. Der var mødt 10-11
medlemmer op, så arbejdet gik nemt. Der blev bl.a. fjernet nogle store bjælker, der
var drevet i land på stranden, og ved bådepladsen, blev der ryddet op og fjernet et
par gamle bådtrailere. Efterfølgende blev der drukket lidt bajere og folk hyggede sig
rigtig godt.

Sct.Hans
Sct. Hansfesten blev afholdt lørdag d. 21. juni. Vejret var ikke helt i top, men der var
mødt ca. 30 medlemmer op, og det blev til at rigtig dejligt arrangement med et lille
bål, sang, drikkelse og snacks til alle. Det store bål blev brænd af om formiddagen d.
23. juni.
Bestyrelsen vil næste år forsøge, at få en alternativ afbrændingsdag, hvis det pga.
dårligt vejr, skulle svigte med afbrænding af det store bål d. 23. Hvis det imod
forventning ikke kan lade sig gøre, at få en sådan aftale i stand med
beredskabschefen i Kalundborg Kommune, må vi aflyse denne afbrænding, da det vil
blive en bekostelig omgang, at vi efterfølgende skal have kørt hele det store bål til
genbrugspladsen. Men her om vil der komme oplysninger på et senere tidspunkt.
Generalforsamling 2014
Generalforsamlingen blev i år afholdt søndag d. 18. maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg
forsamlingshus. Indkaldelse samt referater og beretning kan findes på vores
hjemmeside.
På bestyrelsens vegne, ønskes alle en god eftersommer, et godt efterår og en mild
vinter.
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