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GRUNDEJERFORENINGEN HØJVANG-KLINT 
 

 

BESTYRELSENS BERETNING 2022 
 

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder, deltaget i møder med Odsherred Kommune og SAGT 

samt udsendt 6 nyhedsbreve. 

 

Vejvedligeholdelse 
Den 9. maj blev der udlagt støvbinder på Skovløbervej, Fasanstien, Birkekrogen og Dyrevekslen. 

Det ideelle ville være at udlægge støvbinder to gange årligt april/maj og juli/august, derfor er der 

afsat et beløb til dette på 2022-23 budgettet. Prisen på magnesiumclorid er steget med næsten 

100%. Vi var heldige at få støvbinderen til gammel pris den 9. maj. 

I det forgangne år har vi fået udlagt 81 m3 stabilgrus og større sten på Skovløbervej, Fasanstien, 

Myrestien, Sneharestien, Rævestien, samt de første 200 meter af Birkekrogen. 

Specielt Fasanstien fra nr. 21 og til engen var et stort ”mudderhul” hvor bilerne kørte fast. Vores 

entreprenør kunne således ikke udføre arbejdet førend vejen var nogenlunde tør. 

Derudover har vi får leveret 10 m3 stabilgrus i vores depotbunker.  

Vi fra bestyrelsens side er tilfredse med resultatet og vil fortsætte arbejdet. 

Medlemskab af SAGT 
Pr. 1. januar 2022 har bestyrelsen valgt at blive medlem af SAGT – ”Sammenslutningen Af 

Grundejerforeninger i Trundholm”. 

SAGT repræsenterer 92 grundejerforeninger og vejlaug i Odsherred. 

Formålet ned medlemskabet er at varetage og værne om fælles anliggender og interesser både 

internt blandt grundejerforeningerne og eksternt over for kommune og offentlige myndigheder så 

som f.eks. Farvandsvæsenet, Trafikministeriet og Region Sjælland. 

SAGT deltager i kommunens årsmøder, flere årlige møder i Odsherred Forsyning og i Grønt Råd. 

Et medlem af bestyrelsen deltog i SAGT’s generalforsamling den 26. juni 2022. 

Om 1-2 år vil bestyrelsen tage stilling til om det giver god mening at fortsætte medlemskabet. 

Vejbidrag 
SAGT har ført en retssag angående vejbidrag som blev afsluttet med en kendelse afsagt af Retten 

i Holbæk den 7. april 2017 (sag nr. BS 7-171/2016). Kendelsen går i al korthed ud på, at 

vedligeholdelsen af en privat fællesvej i et sommerhusområde er et fælles anliggende som alle der 

benytter den for at få adgang til deres matrikler har pligt til at bidrage til - også selvom man ikke er 

medlem af grundejerforeningen.  

Bestyrelsen har følgelig udsendt opkrævninger til 8 sommerhusejere der benytter vores fælles veje 

for at få adgang til deres matrikler. 
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Udgifterne til vedligeholdelse af veje udgør ca. 70% af vores udgifter, hvilket svarer til ca. kr. 400 

pr. parcel. 

Derfor foreslår bestyrelsen at fastholde vejbidraget til kr. 400 pr. år. 

Ny affaldsordning til sommerhuse 
Et medlem af bestyrelsen deltog i et borgermøde for sommerhusejere d. 21. oktober 2021 vedr. ny 

affaldsordning for sommerhuse. Kravet til kommunerne er ens indsamling i 10 forskellige fraktioner 

– både ved helårs- og sommerhusene. Maks. 2-4 spande med flere rum til hver parcel. 

Forventet start på sortering i nye spande – medio/slutningen af 2023. Men før start af ordningen får 

vi besked via E-Boks. For flere oplysninger, se venligst Nyhedsbrev nr. 32 

Kommunen sender et opråb til grundejerne – husk at beskære træer/buske langs foreningernes 

veje. Manglende beskæring kan afstedkomme manglende tømning af affald. 

Naturen i sommerhusområderne  
Odsherred Kommune, Danmarks Naturfredningsforening Odsherred og Grønt Råd afviklede den 9. 

april en workshop om naturen i sommerhusområderne som et medlem af bestyrelsen deltog i. 

Baggrunden er at sommerhusgrunde også er natur... - eller burde i hvert fald være det! ”Som 

sommerhusejer er man også blevet naturforvalter af et stykke af Odsherreds natur og dermed 

moralsk forpligtet til at passe på den…” (citat: Jørgen Stoltz). Med ca. 24.000 sommerhuse i 

kommunen har det stor betydning for naturen at grundejerne fastholder præget af natur på deres 

grunde. Bestyrelsen har besluttet pt.  ikke at lave en decideret indsats i forhold til den viden der 

blev præsenteret på workshoppen. Men der er masser af viden til rådighed, hvor man kan søge 

inspiration. Bl.a.: https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/sommerhusgrunde-er-ogsaa-natur/, 

hvor der er link og forslag til en masse spændende hjemmesider samt bøger. Derudover ligger der 

også lidt materiale på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne opfordre de enkelte 

grundejere til at orientere sig i materialet, så vi alle kan bidrage til at passe på naturen. 

 

Stiudvalget 
Stiudvalget har i løbet af sæsonen gået 2 ture. Vores indtryk er at stierne generelt bliver holdt fint. 

Dog vil vi gerne opfordre til, at man fjerner eller river nedfalden frugt ind til siden. Ellers kan stierne 

blive godt smattede. Husk at I altid kan rette henvendelse til udvalget, hvis der er noget, som I 

gerne vil have os til at kigge på. 

 

Beboelsesvogne, campingvogne o.lign. 
Vi har fået opfordringer om at håndhæve vores deklaration med hensyn til, at der ikke må 

henstilles/opbevares beboelsesvogne og campingvogne på vore medlemmers parceller. 

Bestyrelsen vil tage kontakt til de medlemmer, der ikke overholder dette. 

 

Støj 
Bestyrelsen får ind imellem henvendelser for medlemmer som er plaget af støj fra især naboer. På 

den baggrund har bestyrelsen i et nyhedsbrev henstillet til at alle medlemmerne i 

grundejerforeningen tager hensyn til næromgivelserne når de støjer. Bestyrelsen har samlet en 

række gode råd vedrørende støj i en pjece, som kan hentes på foreningens hjemmeside. 

 

 

https://odsherred.dn.dk/naturen-i-odsherred/sommerhusgrunde-er-ogsaa-natur/
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Japansk pileurt 
På baggrund af flere henvendelser fra jer medlemmer er der nu sat fokus på Japansk Pileurt. En 

plante som alle har pligt til at fjerne, såfremt den vokser frem på jeres grund.  

Vi opfordrer derfor alle til at hjælpe hinanden med at bekæmpe planten. Der gøres ikke noget 

specifikt fra bestyrelsens side. I et nyhedsbrev i foråret skrev vi: ” Pileurten har en styrke der gør, 

at den kan gå igennem beton og løfte fundamentet på et mindre hus – f.eks. et sommerhus – 

derfor er der al mulig grund til at udrydde planten. Og du må ikke vente med at komme i gang.” Se 

også nyhedsbrev nr. 18 på hjemmesiden. 

 

Nabohjælp 
I det forgange år er bestyrelsen bekendt med, at der har været et indbrud på Rådyrstien.  

Vi opfordrer fortsat alle til at indgå i ordningen med Nabohjælp, som viser sig at kunne forebygge 

op mod en fjerdedel af alle indbrud. 

 

Badebroen 
Rigtig mange har glæde af den, derfor fortsætter vi med at betale til driften. 

 

 
 
 

Gebyr for ejendomsmægleroplysninger 
Bestyrelsen opkræver et gebyr på kr. 600,00 for ejendomsmægleroplysninger ifm. salg af 
sommerhuse i vores G/F. 
 

 

Med disse ord afslutter vi vores beretning. 

 

Bestyrelsen, den 28. aug. 2022 


