
Grundejerforeningen Løserup Strand 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 14. JUNI 2014 

BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED 

 Velkommen til jer alle her i ”Huset på Næsset” kendte samt nye ansigter. 

 På generalforsamlingen sidste år d.16. juni 2013 havde vi et virkeligt fint fremmøde og et godt indlæg af 

Viceborgmester og Udvalgsformand for Voksenudvalget Louise de Richelieu vedr. kommunens planer for 

fremtidens Tuse Næs. 

I år får VI så besøg af natur – plejer Jørgen Stolz med råd og vejledning til naturpleje og 

træfældning, I kan læse mere på http://silvadanica.dk  

Lise Beier har valgt at gå af, som kasserer, af helbredsmæssige årsager.  Så hermed Stort TAK  til Lise,for 

godt samarbejde og alt god fremover.  

 Siden generalforsamlingen i 2013 har bestyrelsen været samlet 4 gange, udover disse møder har 

bestyrelsen haft rigtig god kontakt til hinanden via mail og telefon.  

Vores vedtægter vil hænge i opslagstavlen. De kan ses på hjemmesiden, eller rekvireres hos en i 

bestyrelsen. 

Vi fik 2 voldsomme storme i efteråret, heldigvis kom der ingen til skade, men en hel del træer faldt lidt hid 

og did, nogle tagsten flyttede sig også, men ellers nådig sluppet, stranden flyttede sig en del højere op, 

masser af tang kom til vores strand, Grundejerforeningen har fået ryddet tang ved Rådhus pladsen + ud for 

opslagstavlen, ellers står oprydning på stranden, for egen regning, der ligger både, som er gået i stykker, 

håber de bliver fjernet af jer der ejer dem.  

 Der er i årets løb blevet beskåret og fældet rigtigt meget i mange haver med sol og luft til følge. Det er 

ligeledes de fleste grundejere, som overholder aftalen, om enkeltstående høje træer på ens grund samt 

om tilladelige hæk højde i skel. 

 Og så vil jeg gerne minde om, at slået græs og gren affald ikke bør lægges ud på stranden neden for Jeres 

strandgrunde. Det skal køres på genbrugspladsen eller i jeres egen kompost inde i haven. Stranden er jo 

for OS ALLE, så der skal ikke ligge haveaffald og skæmme naturen. Jeg håber virkelig I vil tænke over det 

 Jeg har som formand for Grundejerforeningen Løserup Strand deltaget i det årlige formandsmøde, afholdt 

den 15. september 2013 for de 9 grundejerforeninger, som er tilsluttet Kisserup Vandværk. Vi får drøftet 

stort og småt. 

I kan gå ind på vores hjemmeside og finde link til Kisserup vandværk. 

 Vedr. vores lokalsamfund her på Tuse Næs, har jeg deltaget i 1 dialogmøder, som omhandler hvordan 

fremtiden ser ud for vores lille samfund her og hvad der eventuelt kan gøres for, at vi kan få det bedste ud 

af fremtiden. Der kan læses mere på .... www.udby.holbaeknettet.dk  

Strandrensning v/feriehjemmet har vi taget konsekvensen af igen i år bliver der renset for tang og slået 

græs inden vores Sankt Hans aften mandag d. 23 juni.  2014. Vi håber I møder talstærk op, og vil nyde bålet 

og stranden.  

http://silvadanica.dk/
http://www.udby.holbaeknettet.dk/


Renholdelse :  Vi  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, HER er 

faktisk rigtig flot, men der er desværre begyndt, at ligge mange STORE og SMÅ hundelorte på stier og 

rabatkanter, det er ikke særligt rart, så husk lige poser og at samle det op, når der gåes tur, det er jo ikke 

hundens skyld, men dens mennesker. 

Vores veje er I år blevet afrettet og huller efterfyldt.                                                                                   

Vejstykket på Råbjerg fra krydset og ned til Løserup Strandvej udlagt knust asfalt.  + FRA krydset på 

Råbjervej og til højre af blind vej.  + Stien fra Strandbakkevej til Løserup Strandvej er der blevet lagt 

STENMEL på.                                                                            

Vores nye skilte med legende børn - m/20km og nabohjælp på, virker godt, DEJLIGT I har lagt mærke til 

dem.  Nabohjælpen er også for at hjælpe hinanden og fortælle udadtil, at HER PASSER VI på hinanden. 

Vores nye opslagstavle er sat op - på rådhuspladsen - den er åben, så alle kan sætte opslag op, om stort og 

småt, køb og salg, gives væk eller hvad I evt. mangler.  God fornøjelse, vi vil rydde op i kassen ind i mellem. 

Vi får etableret en plads med udsigt og bænk for enden af Råbjerg v/stien ned til stranden, men det lader 

vente på sig, kommer nok 

Bænk på stranden v/opslagstavlen vil blive lavet i stand 

Der er tegnet en Erhvervsansvarsforsikring, som dækker foreningens eventuelle ansvar, f.eks. hvis nogen 

kommer til skade på vore veje og fællesarealer. 

Vi får stadigvæk henvendelse vedr. … STORE TRÆER … HÆKKE … Sten i RABATEN -.....VI vil IGEN appellere 

til, at man selv prøver at tage kontakt til vedkommende, det kunne jo være, at man kunne finde en god 

løsning for begge parter (med lidt smidighed går det hele lettere)   

 Hermed også et stort tak til bestyrelsen for jeres indsats og gode hjælp og støtte 

At bo her i området er vi bare rigtig glade for, det bevirker jo også, at vi møder mange af jer på vores ture 

rundt i området, både sommer og vinter og får en snak med jer om stort og småt. 

  

 Rigtig dejlig sommer til jer alle. 

Formanden 

Hanne Palne. 


