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Bestyrelsen har holdt virtuelt møde d. 30/1-2021 og her er lidt information om løst og fast.  
 
 
Vejene: 
 
Vores veje var fine i efteråret, men vinterens regnvejr og perioderne med frost og tø har nu gjort, 
at der er mange og store vandpyt-huller. Prøv at køre uden om hullerne, da de ellers bliver vær-
re. Asfaltsmuldet i de to bunker er meget hårdt, men I er velkomne til at forsøge at få noget fri 
og fylde i de største huller. Vi overvejer at anskaffe noget andet materiale til vejfyld. 
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vente med en større vej-istandsættelse indtil Fibia-gravearbejdet 
er færdiggjort, se punkt Fibia. 
 
 
Vejskilte: 
 
Bestyrelsen har arbejdet videre med plan for udskiftning af  trængende vejskilte og indhentet 
tilbud fra leverandører og godkendelser fra myndighederne. På årets generalforsamling vil vi 
fremlægge et forslag med udskiftning i etaper. 
 
 
Hjertestarter: 
 
Bestyrelsen har genansøgt Trygfonden om hjertestarter og forventer svar i foråret. 
 
 
Grenafhentning: 
 
På generalforsamlingen sidste år aftalte vi at undersøge muligheder for alternativer til den dyre 
grenafhentning vi har benyttet os af tidligere. 
Leje af grenhugger, der kunne køres rundt i foreningen er blevet vurderet, men er fravalgt af 
sikkerhedsmæssige/ansvarsmæssige årsager. Et andet alternativ er at sætte et loft over pris/antal 
for afhentning og lave en først-til-mølle-ordning. Bestyrelsen vil fremlægge et forslag på gene-
ralforsamlingen. 
 
 
Badebro og badebrosbænk: 
 
Bestyrelsen har anmodet Holbæk kommune om tilladelse til bænk på badebroen. Kommunen 
har meddelt, at ansøgningen er stillet i bero, fordi de har modtaget en klage over Holbæk kom-
munes tidligere klagebehandling af klage over, at broen er opsat fejlagtigt. Kommunen har tidli-
gere afvist klagen og den er ligeledes afvist af Kystdirektoratet. Klageren mener at klagen skulle 
være behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som er myndighed på Kystbeskyttelseslo-
ven. Så det varer nok en rum tid inden vi får svar på ansøgningen om bænk på badebroen. Bade-
broen forventes opsat medio april. 
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Fibia: 
 
Gravearbejdet skulle have været påbegyndt i vores område d. 11/1 og afsluttet d. 31/3, men ar-
bejdet er endnu ikke startet. Desværre kan Fibiakablerne ikke være i de nedgravede rør, så der 
skal graves op langs alle vore veje. I gravetilladelsen har vi betinget os en gennemgang /vejsyn 
inden arbejdet begyndes og ligeledes et afleveringssyn hvor arbejdet bliver godkendt. 
 
 
Telefonstien (mellem Løserup Strandvej 23 og 25): 
 
En gelænderstolpe på trappen ned til stranden er knækket og den vil blive udskiftet så snart vi 
igen kan komme i trælasten. 
 
 
Generalforsamling: 
 
Årets generalforsamling forventes afholdt søndag d. 20/6, kl. 10 i Huset på Næsset. (Hvis coro-
na-situationen tillader det) 
 
 
 

Det var alt for nu og vi håber I alle kommer godt igennem corona-tiden. 
 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


