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Velkommen til generalforsamling for 2021. Nu hvor vi blev vi snydt for generalforsamling sidste år, håber 

jeg at vi får en god generalforsamling i år. ……… 

Jeg vil gerne starte med at sige velkommen til nye medlemmer. Fra arkivet er der hentet følgende 

information vedr. nye medlemmer 

 Klintebjergvej 30   

 Klintebjergvej 35,   

 Bjerget 6,   

 Bjerget 12   

 Bjerget 20,   

 Skrænten 3,  

Hvis nogen af jer er tilstede, må I meget gerne rejse jer og præsentere jer med navn og adresse  

  

Byggesager 

Der er p.t. kun en mindre byggesag i gang 

1. Klintebjergvej 35, nyt skur 

Vejene  

Vi fik gennemført en større renovering af grus stykket af Åsen, Klintebjergvej og Bjerget i 2020. Denne 

reparation har holdt godt og det var en reparation der stadig var til at betale. Det er noget anderledes med 

asfaltvejene. Der har vist sig at være problemer med holdbarhed til trods for prisen. For nuværende er 

tilstanden af asfaltvejene under al kritik, bestyrelsen beklager, men vi har meget dårlige erfaringer med 

asfaltvognmanden, der ikke kommer som aftalt, hvis overhovedet. 

Baggrunden for de høje reparationsomkostninger er tung trafik – og ikke mindst vand – vand - vand. Der 

kan laves reparationer, der er mere holdbare, men så bliver det dyrt – meget dyrt. 

Øget aktivitet omkring byggerier i 2022 vil også være en belastning for vejene, grundet tung trafik. 

Den nederste del af bjerget er ved at skride, så det er ikke sikkert at ekstra asfalt er en tilstrækkelig løsning 

Hastigheden kommer vi ikke udenom. Høj hastighed er lig med øget slidtage mere støv hvis tørt eller flere 

huller hvis vejen er våd. Vi har ikke nogen mulighed for at kontrollere hastigheden for hjemmehjælpen, 

håndværkere m.m. men internt har vi en beslutning om max 20 km/t, den beder jeg jer om at overholde. 

 

Skilte 



Langt om længe er alle skilte nu leveret og monteret i den ønskede højde. Jeg synes de er pæne  

 

Naturpleje 

Bestyrelsen vil ligesom de tidligere år tilbyde sin assistance til fældning og beskæring i det omfang at 

medlemmerne i bestyrelsen har kapacitet og kompetence. Indsatsen vil blive prioriteret i 

overensstemmelse med fredningsbekendtgørelsen. 

Kyststien 

Kyststien er nu farbar fra grusgraven og frem til Bjerget 34. Stor tak dem der gjorde det muligt.  

Prøv den, den er ganske spektakulær – ikke egnet til gangbesværede men spektakulær. Hav respekt for de 

matrikler der støder op til Kyststien, bliv på stien skrå ikke hen over disse grunde 

 

Beskæring af beplantningen langs private fællesveje 

På foreningens hjemmeside er der link til Odsherreds kommunes krav til beskæring af træer, hegn og buske 

langs privat fællesvej. Se gerne videoen, den er meget illustrativ, og kunne såmænd været optaget i vores 

område. Vi har allerede modtaget klager fra skraldemændene, så vi risikerer at de holder op med at hente 

vores affald. Bestyrelsen har været behjælpelig med en beskæring flere steder 

I sommerhusområder skal grundejere holde træer og buske langs egen del af privat fællesvej klippet, så vejen bliver 
holdt fri i en bredde af 5 m (ved smallere veje dog højst fra skel til skel) og i en højde af 4,2 m over kørebane. 
Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af el skabe og lysmaster 

 

Invasive arter 

Der er fortsat et behov for at bekæmpe invasive arter, som ellers kan komme til at udkonkurrere de 

hjemmehørende arter. Af de mest aggressive arter i vores område kan nævnes  

 Japansk pileurt – som forefindes på flere matrikler i området. Det er en kamp vi må tage alene 

 Rosa Rugosa – som er ved at blive totalt dominerende på strandområderne, vi får her hjælp fra 

kommunen til bekæmpelsen. 

Ildsot 

Det er beklagelig information, men der er konstateret Ildsot blandt Hvidtjørn i området. Der er ingen kur til 

behandling af angrebne træer og buske, Hvidtjørn der er angrebet af Ildsot går ud. Der kan således blive 

langt mellem de blomstrende Hvidtjørn til foråret 

Plejeplan – Plejemyndighed 

Bestyrelsen havde inviteret Odsherred Kommune, som er plejemyndigheden for den nye fredning FN-

VSJ49-2013 til at komme her på generalforsamlingen og give en status på udarbejdelse af en plejeplan for 

området. Det har ikke været muligt for dem at stille op på dette møde. Til gengæld er der nu etableret en 

direkte kontakt mellem Odsherred kommune og Bestyrelsen, med henblik på at få dialog om proces og 

indhold for kommunens plejeplan for området.  

http://www.klintbakker.dk/vaerd-at-vide/beplantning/


Kommunen er fuldt klar over, at de som plejemyndighed ikke har overholdt de tidsterminer der er defineret 

i fredningen, men nu er der håb om, at der snart kommer til at ske noget. Bestyrelsen arbejder på at få et 

godt samarbejde med Odsherred kommune. 

Naturpleje aktiviteter 2021 

Indtil der foreligger en plejeplan arbejder bestyrelsen aktivt med at få tyndet ud i bevoksningen, så længe 

der er kapacitet og frivillig accept hos gundejerne af de enkelte initiativer. Der er ligeledes en række 

medlemmer der har taget frivilligt initiativ til udtynding af bevoksning på egen matrikel. Her er en kort 

sammendrag. 

 Fra udsigtspunktet på toppen af Bjerget er der i henhold til frednings sigtelinjer blevet beskåret en 

del af træerne på Bjerget 12 og 18. Bestyrelsen takker Charlotte Worsaae og Nordtved. Den 

omfattende fældning på Bjerget 18 har medført at en række omkringliggende grundejere nu har 

fået en meget bedre udsigt  

 

 Ved Bjerget 4 er der blevet fældet, så den ikke fremstår som en ”træ mur” ud mod Bjerget  

 

 Hos Plannthin Bjerget 1, er der også blevet fældet træer ud mod Bjerget, foretaget af Bestyrelsen. 

Ejeren er velvillig indstillet på at der kan fældes mere, men da det kun er bestyrelsen som hjælper 

til, kan der godt gå lidt tid 

 

 Stien langs mosen bliver af bestyrelsen slået efter behov, foreløbigt 2 gange i år (pr. 1.8.21). 

Andre plejeaktiviteter 

 Gren afhentning 

Afhentning af grene er vanen tro gennemført med stor akkuratesse, henholdsvis juni og i 

december. Det er dejligt at se den mængde af grenaffald der bliver lagt frem til vognmanden. For 

den enkelte grundejer er det rørende billigt. 

 

 Zoo 

Biodynamisk græsklippere. For nuværende er der 4 får og 11 kvier på marken.,  

 

 Stengærde 

Det fredede stengærde ved hestemarken er igen blevet synligt, træer og ukrudt er blevet fjernet. Vi 

takker DN for indsats og finansiering  

 

 Skiveklipperen er stadig tilgængelig for udlån. Den er effektiv til rydning af vegetation som er 

vokset ”have traktoren” over hovedet. Spørg eventuelt Birgitte om instruktion. 

Miljøbenzinen bliver betalt af foreningen 

 

Ordet er frit  

 



  

  

  


