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Nyhedsbrev juni 2017  
 

Den nye bestyrelse har været samlet for første gang og konstitueret sig med føl-
gende sammensætning:  
 
Ditte Høgsgaard, Formand 
Per Hygum, Næstformand – og ansvar for veje 
Hans Vestergaard, Sekretær 
Louise Corneliussen, Kasserer 
Lisbeth LeFevre, bestyrelsesmedlem 
Claus Børresen, suppleant  
 
Vi takker alle for et fint fremmøde på generalforsamlingen i april 2017. Referatet 
kan hentes på grundejerforeningens hjemmeside www.loeserup-strand.dk 
og er hængt op i opslagstavlen ved ”Rådhuspladsen”. 
 
På generalforsamlingen var der flere punkter som bestyrelsen forpligtede sig på 
at arbejde videre med.  

1) Nedsættelse af broudvalg  
2) Etablering af et skilteudvalg  
3) At rekonstruere og ”forskønne” stien til vandet fra Grønhøjvænge efter 

drænarbejdet. 
4) Gennemgå diverse formelle dokumenter for formuleringer der kan misfor-

stås, jf. diskussionen på generalforsamlingens punkt 7.1 
 

1) Nedsættelse af broudvalg  
Med en positiv afstemning om interesse for en badebro på Løserup Strand, blev 
der på generalforsamlingen nedsat et broudvalg. Hans er formand for bro-udval-
get, der udover Hans fra bestyrelsen består af Ivan, Løserup Strandvej 49, John, 
Råbjerg 17, Jesper, Flinterevsvej 5 samt Jens, Strandbakkevej 11. 
Udvalgets opgave er at undersøge de konkrete muligheder for at etablere en ba-
debro, herunder: økonomiforhold og udarbejdelse af forslag til betaling og vedli-
geholdelse af broen, muligheder for at søge fondsmidler, forsikringsforhold, for-
malier i forbindelse med Holbæk kommune/ evt. kystdirektoratet, etablering af 
brolaug til ned- og optagning af broen, ect. Planen er, at udvalget præsenterer ét 
eller flere forslag som kan diskuteres og besluttes ved næste års generalforsam-
ling.  
 
Alle der har gode idéer eller konkrete forslag til fondsansøgning er velkommen til 
at henvende sig til udvalget.  
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2) Nedsættelse af skilteudvalg  
På generalforsamlingen resulterede behandling af punkt 7.2 i at der blev nedsat 
et ”skilteudvalg”. Opgaven er dels at vurdere, hvor det evt. vil være hensigts-
mæssigt at placerer skilte der oplyser for lastbiler – hvorvidt vi må  
Per er formand for udvalget – og derudover indgår … i udvalget. Planen er at ud-
valget præsenterer konklusionen af deres arbejde ved næste generalforsamling 
og evt. fremsætter et konkret forslag.  
 

3) At rekonstruere og ”forskønne” stien til vandet fra Grønhøjvænge ef-
ter drænarbejdet 

På generalforsamlingen blev det foreslået at rekonstruere og ”forskønne” stien 
fra Grønhøjvænge og til stranden. Per har haft kontakt med Holbæk kommune 
igen og drænet er korrekt placeret. Stiens afslutning i vandkanten vil blive rekon-
strueret – ligesom nedløbsristen midt på stien vil blive ”forskønnet” 
 

4) Gennemgå diverse formelle dokumenter for formuleringer der kan 
misforstås, jf. diskussionen på generalforsamlingens punkt 7.1 

På baggrund af generalforsamlingens diskussion af punkt 7.1. foreslog bestyrel-
sen at se de foreningens formelle skrivelser igennem for udsagn der kan give 
anledning til misforståelser. Ditte og Claus undersøger dette.  

 
Havevandringstur med Jørgen Stolz 
I år gentager vi ”havevandring” med naturkonsulent Jørgen Stolz. Det bliver i ok-
tober 2017 kl. 10. Mødested er ”Rådhuspladsen” for enden af Rølmervej. Dato 
er endnu ikke fastlagt. I alt 25 kan deltage. Når vi kender datoen vil info herom 
blive lagt på hjemmesiden og hængt op på opslagstavlen.  
 
Nyt fra strandudvalget  
Forårets “stand-arbejds-formiddag” bliver lørdag d. 17. Juni kl. 9:30. Mødeste-
det er på strandpladsen foran feriehjemmet ”strandgården” Vi rydder op på 
stranden, laver trampestier og trækker planterne op i strandkanten – hvis der er 
nogen.  
SÅ mød op og giv en hjælpende hånd – og få en hyggelig snak med naboen  
 
Asfaltering af Sokhøjvej  
Sokhøjvej vil blive asfalteret og forventes at være afsluttet ultimo juni. 
Arbejdet tager ca. én dag. Asfalten maskinlægges på hele vejstrækningen. Di-
verse indstik til veje og lodsejere håndlægges. 
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Kom til hyggelig kajak-sjov-eftermiddag d. 12. August kl. 13 
Ivan og Hanne (Løserup Strandvej 49) inviterer til kajakleg og kaffe. Tag evt. 
din/jeres kajak med og Ivan og Hanne vil give gode idéer og instruktion i at nyde 
fjorden i kajak. Alle uanset kajak-kompetence-niveau er velkomne. Giv gerne en 
melding om du/I kommer, senest 11.8.2017 SMS til 30470267   
 
Det var nok for denne gang. Alle er velkomne med spørgsmål eller kommentarer 
- gerne på formand@loeserup-strand.dk 

 
 

Bestyrelsen ønsker alle 
EN GOD SOMMER 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbreve udsendes via mail til grundejere inden for Grundejerforeningen Løserup Strands optageområde.  

Du modtager nyhedsbrevet, hvis din mail-adresse er registeret i medlemskartoteket hos kassereren.  

Ønsker du at modtage nyhedsbreve og anden information fra grundejerforeningen elektronisk skal du sende en mail med: Navn, 

mail-adresse og sommerhusadresse til kasserer@loeserup-strand.dk 
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