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Nyhedsbrev september 2017  
Vi udsender dette nyhedsbrev med de seneste informationer fra bestyrelsen.  
For det første har vi desværre igen haft tre (kendte) indbrud på Løserup Strandvej 
i nr. 39, 40 og 5 alle er opdaget i uge 38. Alle bedes være opmærksomme på 
”mærkelige” personer og adfærd i vores område og at være omhyggelige med at 
fremstå så ”uvenlige” som muligt overfor tyvene.  
 
Ny facebookside 
Vi har oprettet en lukket facebookside den hedder: GF. Løserup Strand.  
https://www.facebook.com/groups/389778881158729/ 
 
I bliver medlem ved at anmode en af os der allerede er medlemmer om godken-
delse. Gruppen er kun for medlemmer af grundejerforeningen.  
Ideen er, at vi kan kommunikere sammen i denne lukkede fb-gruppe fx billeder af 
vores fællesaktiviteter, gerne info om tyveri – fælles arrangementer, køb og salg 
ect. informationer om det der foregår i vores område, fx debat om udvidelse af 
svinebesætningen eller placering af rensningsanlægget,  
 
Vi håber at I vil tage godt imod dette tiltag ☺ 
 

Seneste nyt fra bestyrelsen vedr. div. aktiviteter. 
 
Nyt vedr. badebro.   
Som aftalt på generalforsamlingen undersøger vi muligheden for at opstille en 
badebro. Resultatet af undersøgelser og ansøgninger fremlægges på generalfor-
samlingen 2018, hvorefter der tages endelig stilling til projektet.  
 
Status: 
Badebrosudvalget, med Hans Vestergaard som formand, har udarbejdet en fore-
spørgende ansøgning til kommunen. Den er sendt.  
Der er udarbejdet fondsansøgninger som er sendt til diverse fonde.  
Der er indhentet fuldmagt fra Erik Hansen som har strandretten (den formelde 
ejer af stranden). 
Indsamling af navne på personer som er interesserede i at indgå i et brolaug der 
skal stå for ned-og – optagning af badebroen – er igang. Er du interesseret må du 
meget gerne henvende dig til Jens Mølgaard, Strandbakkevej 11 eller på mail til 
molgaardjens@gmail.com 
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Nyt fra skilteudvalget  
Udvalget, hvor Per Hygum er formand, har været samlet og diskuteret problem-
stillingen om hvordan vi kan sikre at tung-lastbil-trafik ikke kommer ud på veje 
som de vanskeligt kan komme fra igen. Udvalget laver henvendelse til kommunen 
om opsætning af skilte ect.  
 
Gennemgå diverse formelle dokumenter for formuleringer der kan misforstås, 
jf. diskussionen på generalforsamlingens punkt 7.1 
Ditte Høgsgaard og Claus Børresen har mødtes og gennemgået div. skrivelser som 
ofte sendes til medlemmerne. På den baggrund er der rettet henvendelse til Hol-
bæk kommune vedr. fortolkningen af dispensationsregler.  

 
Havevandringstur med Jørgen Stolz 
I år gentager vi ”havevandring” med naturkonsulent Jørgen Stolz. Det bliver lør-
dag d. 14. oktober 2017 kl. 10. Mødested er ”Rådhuspladsen” for enden af Røl-
mervej.  
OBS OBS OBS husk at tilmeld jer – foreløbig er der 5 på listen.  
Tilmelding til formand Ditte på 2048 6771 (gerne SMS) 
 
HUSK Strand-arbejds-dag 
Efterårets “stand-arbejds-formiddag” bliver lørdag d. 21. oktober kl. 9:30 - 12. 
Mødestedet er for enden af Sokhøjvej. Vi har booket ”grejtraileren” fra Holbæk 
kommune. Tilmelding til formand Ditte 20486771 (gerne SMS). 
 
Nyt fra kassereren 
Louise Corneliussen arbejder på at få restancer fra 2016 – og 2017 i hus. Så her-
med opfordring til at få ”det bragt ud af verden”.  
Vores konto i Dragsholm Sparekasse er: Reg. nr.: 0537 –  konto nr.: 0000206407. 
Husk at betalings-id og sommerhusadresse skal angives ved indbetaling 
 
Nyt vedr. veje 
Den meget våde sommer har været hård for vores veje. Vi har mange pytter og 
huller. Per Hygum har kontakt med vores vejmand. Vi har haft drænproblemer 
langs Sokhøjvej. Drænet er nu blevet spulet – og det virker. Men det har resulte-
ret i huller og render som nu fyldes op med stabil/asfaltsmuld.  
 
Vedr. træer og rabatter 
Vi har set på de træer der vokser langs vejene. Vi opfordrer alle til at sikre at 
træer og hække ikke vokser udover matriklen til gene for trafikken - og at høje 
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træer ikke har grene der rækker udover vejene til gene for renovationsbiler ect.   
 
Det var nok for denne gang. Alle er velkomne med spørgsmål eller kommentarer - 
gerne på formand@loeserup-strand.dk 
 
 

Med håb om mildt efterår 
☺ 

 

 

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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