
 
 

Nyhedsbrev forår 2021 

 

Kære grundejere 

Årstiderne skifter og hver årstid har sin charme. Midt i januar så det sådan ud. Ikke nemt at 

se skiltet ”Trappen kan være glat”        

 

 
Nu er foråret over os med fuld kraft. Havemøblerne er sat frem. Fuglene har luret det og 

byder på skønsang morgen og aften. Og så er der lige tidens faste følgesvend – Corona, 

som gør, at vi justerer lidt på kalenderen. 

 

Nye grundejere 

Der er kommet nye beboere til. Linda og Claus - Adilsvej 1. Jette - Adilsvej 4. Lene - 

Dionysosvej 4. Hanne og Henrik - Rolf Krakesvej 9. Maria og Ewert - Dionysosvej 5. 

Velkommen til alle! 

 

Strandrensning og generalforsamling 

Vi har i år sat strandrensning til 8. maj og generalforsamling til 9. maj.   

Vi holder fast i strandrensningen kl 10.00.  

I øvrigt fungerer det godt med affaldsbeholderen ved trappen. Det er Søren O. der primært 

sørger for at skifte affaldspose, og han beder om, at vi tager tomme flasker og dåser med 

hjem til sortering      .  

 

Generalforsamlingen udsætter vi. Det er svært at forudse, hvilke regler der gælder for 

indendørs forsamlinger i begyndelsen af maj. Egentlig var planen at holde 

generalforsamlingen sidst i juni, men vi synes det er for usikkert. Derfor har vi rykket den til 



 
sidst på sommeren i forventning om, at alle er vaccineret og indendørsforsamlinger er 

mulige igen. Ny dato: søndag d. 29. august kl. 10.00. Beretning, regnskab 2020 og budget 

2021 udsendes efter 15. juni. Normalt er deadline for forslag til generalforsamlingen 15. 

marts. Fristen er rykket til 15. juni.  

 

Vejene og 20 km i timen 

Vinteren har været moderat hård ved Valhallavej og Mjølnersvej. Tak til grundejere, der har 

givet en hånd med at fylde huller på Valhallavej.  

Vores vejentreprenør fortsætter med vedligeholdelse og støvbekæmpelse på disse to veje i 

perioden april til oktober.  

Husk, at alle andre veje end Valhallavej og Mjølnersvej vedligeholdes af grundejerne på 

vejen. Der er stadig stabilt grus i bunken og der kommer nyt læs senere på måneden. 

 

De gode veje gør, at nogle kører betydeligt mere end 20 km i timen. Bestyrelsen vil gerne 

teste, om et skilt i begyndelsen af Mjølnersvej, der minder om hastighedsgrænsen, kan 

dæmpe farten. Men med hvilken illustration og tekst? Gode ideer efterlyses. Har du et godt 

bud? Der er præmier på højkant. Send din ide til undertegnede senest 1. juni. 

 

Badebro, tømmerflåde og nedkørsel 

I år kommer badebroen op i begyndelsen af maj, og når vejret tillader det, samler Henning et 

team til at få tømmerflåden til havs. 

Som I ved, har vi fået bevilliget økonomisk støtte til tilbagetrækning og nedgravning af vores 

nedkørsel, men vi afventer Kalundborg Kommune giver dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens §3. I efteråret havde vi besøg af en biolog, der kikkede på 

strandoverdrev (skrænterne). Han skal vurdere, hvor meget skade en tilbagegravning gør på 

flora og fauna. Forhåbentlig får vi snart dispensationen i hus, og planen er så, at selve 

arbejdet udføres i sensommeren.  

Bestyrelsen har indkøbt to nye bord-bænksæt. Sidste forår og sommer var der perioder med 

mange mennesker på og omkring stranden. Der er nu to sæt på stranden og to sæt på 

fællesarealet.  

Vi har vurderet, at det er godt med lidt ekstra muligheder for at sidde med god afstand.  

Og så kommer der et område mere med uklippet græs nord for nedkørsel.  

 

Hjertestarter og kursus 

Nye kurser i hjerestarter er 

foreløbig udskudt. Vi afventer 

myndighedernes retningslinier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjølnersvej 15 



 
Sct. Hans aften 
Vi afholder Sct. Hans aften lørdag d. 26. juni. Et lille bål på stranden kl. 20.00. For dem der 
har lyst, vil vi gerne arrangere spisning kl 18.00. Du kommer selv med maden og foreningen 
sørger for drikkevarerne.  
 
Kalender 2021 

Strandrensning: lørdag d. 8 maj kl 10   

Generalforsamling: søndag den 9. maj, kl. 10.00. Flyttet til søndag d. 29. 

august kl 10.00 

Badebro/flåde ud: primo maj 

Sct. Hans arrangement: lørdag den 26. juni, Spisning kl. 18 og bål kl. 20. 

Badebro/flåde op: Medio september 

 

Vi er generelt flere beboere i området, og sådan skal vi nok forvente det bliver fremover. 

Dejligt med mange nye ansigter. Flere huse er til salg og Corona lægger begrænsninger på 

mulighederne for udenlandsrejser.  

Husk det gode naboskab og tag hensyn. Også når du sidder i din bil – max 20 km i timen. 

 

Fra 1. april til 1. oktober gælder vores ordensregler om plæneklipning og arbejde med andre 

støjende maskiner: Tilladt hverdage indtil kl. 18.00. Søn- og helligdage indtil kl. 12.00.  

Og husk i samme periode skal man også have sin hund i snor på stranden af hensyn til de 

badende og de ynglende fugle. 

 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen.  

 

På bestyrelsens vegne – rigtig godt forår og sommer til alle. 

 

Ib Jensen, bestyrelsesformand 

 


