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Ditte Høgsgaard, formand  
Per Hygum, næstformand 
Anita Pedersen, kasserer  
Hans Vestergaard, sekretær 
Claus Børresen, medlem 
Christian Dorow, 1. suppleant 
Hanne Binne, 2. suppleant 
 
Gå-tur og veje 
Bestyrelsen har afholdt møde 8.9.2019 – og været på den årlige gå-tur-i-området, bl.a. for at tilse veje og 
beplantning, der kan være til gene for trafikken. Generelt er vores område fint og velholdt. 
De kraftige regnskyl erodere visse steder vejene, men det er det svært at gøre noget ved. Per har kontakt med 
Per Skou Larsen som står for renovering af vores veje, for at få repareret Højåsen.  
Bænken ved Rådhuspladsen er i stykker, den repareres. 
Der er flere steder, hvor skilte kan reduceres/forenkles. Desuden mangler, der et skilt med anvisning: 
”Fjordbakkevej” fra Sokhøjvej. Per kontakter kommunen. Per har forsøgt at kontakte kommunen ang. GPS-
markering af de lukkede veje. Der rykkes igen. 
Der er kommet reflekser på vejspærringerne. 
Per kontakter kommunen ang. det nedkørte Fjordbakkevej-skilt og muligheden for et spejlskilt 
v/Rølmergården. 
 
Per har solgt sit hus og forlader dermed bestyrelsen pr 1.11.2019. Han har dog lovet at følge udestående til 
dørs og overlevere kontakter mv. inden han forlader os. TAK. 1. suppleant Christian indgår i bestyrelsen.  
 
Økonomi 
Kasser Anita kæmper med indbetalingerne fra de tre indbetalingskanaler, MobilePay, BS og Bank.  
Der er nu taget kontakt til advokat i Holbæk og inkasso-processen er sat i gang.  
 
200.000 kr er modtaget fra Nordeafonden og Friluftsrådet, så nu er sagen afsluttet. Vi afventer endnu svar på 
vores ansøgning til Holbæk kommune om de ansøgte kr. 70.000 
 

Badebro 
Badebroen blev opsat i juni og indviet d. 23/6. Den har været til stor glæde og er blevet brugt flittigt. Næsten 
alle roser broen og bestyrelsen for initiativet. Der er indgivet klage over broens placering, som er blevet afvist 
af kommunen. Den er videresendt til Kystdirektoratet. 
 
Der har, ifølge vores observationer, ikke været nogen problemer med affald på stranden eller trafikpropper. 
En optælling henover sommerens varmeste dage har vist få dage med op til seks biler i vejsiden – ellers 
gennemsnitlig 4. Det er dog ikke klart, hvorvidt bilerne tilhører beboerne fra området eller om de kommer 
udefra.  
 
Brolauget planlægger at nedtage broen til vinteropbevaring i weekenden d. 12-13/10, eller d. 19-20/10, 
afhængigt af vejret. 
 
Strand-arbejdsdag 



Lørdag d. 12.10.2019 kl 10-12 er der efterårets strandrensningsdag. Vi starter forenden af Sokhøjvej og rydder 
strand for evt. skrald, beskærer træer og buske på stranden tilmelding, SMS til Ellen Christiansen. OBS det vil 
være muligt at melde sig til et kursus til grejtrailerens værkstøj fredag eftermiddag 11.10.2019 kl 15. 
Tilmelding til Ellen senest 7.10.2019. Man får et kursusbevis  
 
Møde med ”de 9-grundejere der knyttet til Kisserup vandværk” 
Ditte har mødtes med de øvrige formænd fra Kisserup området. Det var et godt møde, hvor der blev udvekslet 
informationer, råd og idéer. Vi aftalte at lave en fælles henvendelse til ejendomsmæglerne om, at vi ikke 
ønsker til-salgs-skilte andre steder end på den grund, hvor huset er til salg. Det har til nu ikke været det store 
problem hos os, men vi støtter henvendelsen til ejendomsmæglerne med fælles underskrift. Derudover vil vi 
rette en fælles henvendelse til kommune og politi vedr. hastighedsbegrænsning.    
 
 

Alice Kragerup, Løserup Strandvej 39 har ryddet op i sine gemmer og fundet gamle dokumenter fra foreningens 

stiftelse. Det årlige kontingent var 1 krone ☺ Ak ja det er steget en del siden.  

 
 

Det var nok for denne gang. 
 
Alle er velkomne med spørgsmål eller kommentarer - gerne på formand@loeserup-strand.dk 
 
 

 
☺ 

Bestyrelsen 
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