Grundejerforeningen Løserup Strand
ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 23. JUNI 2012
BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED

Velkommen til jer alle i ”Huset på Næsset” kendte samt nye ansigter.
På generalforsamlingen sidste år (19. juni 2011) fik vi to nye suppleanter ind, Dit‐
te Høgsgaard og Claus Børresen, da vi havde 2 i bestyrelsen som havde sat deres
huse til salg.
Siden generalforsamlingen i 2011 har bestyrelsen været samlet 4 gange, udover
disse møder har bestyrelsen haft rigtig god kontakt til hinanden via mail og tele‐
fon.
18/08 2011 deltaget i offentlig høring omhandlende spildevandsplan for Tuse Næs (diverse
fra Holbæk kommune og Holbæk forsyning blev afholdt i Hagested forsamlingshus).
Jeg har som formand for Grundejerforeningen Løserup Strand deltaget i det årli‐
ge formandsmøde, afholdt den 4. september 2011 for de 9 grundejerforeninger,
som er tilsluttet Kisserup Vandværk. Det blev en god snak om stor og småt. Egon
Jensen slutter som formand i Kisserup vang, men har dog valgt at fortsætte i vo‐
res Lokalforum.
Oscar Otto og jeg deltog onsdag d. 4. april 2012 i Kisserup Vandværks general‐
forsamling.
Oscar Otto har haft det store udadvendte arbejde med kontakten til vores entreprenører.
Det er nu lagt over til Ditte Høgsgaard, som har fået en flot overlevering af Oscar☺, Og jeg
er sikker på hun vil tage godt hånd om dette ☺.

Vedr. veje og stier; Løserup Strandvej har fået asfaldsmuld på hele vejen nu☺. Der er li‐
geledes blevet lagt asfaldsmuld på Digevej, sidevejen +stien til Strandbakkevej er der lige
ledes blevet rettet op med grus og stenmel. Håber det bliver rigtig godt☺. Digevej havde
store problemer med vejkassen denne vinter.
Vi har fået en 4årig kontrakt med Søren
Skov på vores veje, stier og grønne områder, så det bliver holdt i orden.

Strandrensning v/feriehjemmet har vi taget konsekvensen af og fået renset sidste år. Da
vi ikke kan samle folk til det mere, har Vi måtte betale OS fra det, håber det er godt så ☺.

Renholdelse; Vi vil appellere til at der ikke smides ting i hele området, men at det tages
med i skraldespanden. Hvis du ser noget der er smidt, så saml det op, så området holdes
rent og pænt.

www.loeserup-strand.dk
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Side 2

Vi har fået flere henvendelser på, at man syntes at Grundejere, som har grund ned til stran‐
den, læsser græs og grene ud for enden af deres grunde …..det går jo ikke , så har VI jo lige
pludselig ingen STRAND mere. VI ved jo ALLE, det skal køres til genbrugen eller holdes på
egen grund. Så vi APPELLERER til …. at I vil tage det til eftertanke, da vi alle gerne vil have en
god strand og et dejligt område, IK!!! ☺☺ PÅ alle tider af ÅRET.

Vi får stadigvæk henvendelse vedr. …. STORE TRÆER … HÆKKE … VI vil IGEN ap‐
pellere til ….prøv selv at tage kontakt til vedkommende, hvis det ikke hjælper, så må man
ringe til KOMMUNEN og få et hegnssyn på dette.

Vi har kendskab til 2 indbrud i vores område i år, dette er meget ubehageligt for de
ramte. Der er derfor vedlagt et mærkat om OPSYN til opklæbning på f.eks. postkassen. Vi
beder alle om at være opmærksomme på uønskede hændelser i området.
Vinteren var heldigvis ikke så slem i år, men en grundejer var ude for sprængning af vand‐
rør. Der var meget vandspild, men blev hurtig opdaget af genboen, og meldt videre til vand‐
værket, der handlede hurtigt☺. Så hjælpen er heldigvis tæt på.

Vedr. Udvidelse af Husdyrhold på LØSERUPVEJ 55, har Vi til Holbæk kommune gjort
indsigelse mod denne udvidelse, med ekstra Gylle transport, Tung Trafik, Belast‐
ning/renholdelse/slid af vore veje samt fare for grundvandet.
Oscar har fået solgt sit hus og flyttet til Holbæk. På bestyrelsens vegne vil Jeg sige tusind tak
for et dejligt og godt samarbejde, du har været til stor hjælp og en god vejleder, når man
som jeg er ”grøn” i dette arbejde.
Hermed vil jeg også sige resten af bestyrelsen, ☺ mange TAK for jeres indsats og gode hjælp
og støtte.
Da vi bor i området, møder vi mange af jer på vores turer rundt, det er rigtig rart med en
hilsen og sludder om løst og fast.☺
Gode sommerhilsner til jer alle.
Formanden
Hanne Palne.
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