
 
 

Decemberinfo 2022. 
 

 

Kære alle i Grundejerforeningen 
Skamlebæk Strand. 
 
Det er blevet vinter med sne og frost. 
Hermed en lille opdatering inden jul. 
 
 
 

     Stranden 24. november 2022 

Der er mere stille i området på denne tid af året. Mange huse er nu lukket for vinteren, der 

er rig lejlighed til at møde rådyrene og masser af fugle m.m. Heldigvis er der stadig vores 

fastboende medlemmer og andre, der nyder at færdes i området og som samtidig kan 

holde lidt øje med, at alt er i orden.  

 

I løbet af efteråret har især vores kasserer Kirsten brugt rigtig megen tid på at opnå adgang 

til vores konto i Danske Bank, Medarbejdersignatur, Betalingsservice, Nets, m.m.  

Kassererskiftet blev ikke lettere af, at ejerskabet til Betalingsservice gik fra Nets til 

MasterCard; der blev begået adskillige fejl (ikke af Kirsten). Det ser ud til, at vi nu omsider 

har fået de rettigheder, vi har brug for.  

Næsten alle medlemmer har betalt kontingentet (1000 kr.) for 2022/23, tak for det - vi 

mangler kun ganske få indbetalinger, og vi håber, at de sidste får betalt meget snart, ellers 

sender bestyrelsen en lille påmindelse til de pågældende. Husk at anføre adresse på 

indbetalingen.  



 
 

Opfølgning på generalforsamlingsbeslutning 2021/22: bump på Sejerøvej. 

Bump er ikke bare bump. 

Der er mange forskellige krav til profilen af bumpet, alt efter med hvilken hastighed, de skal 

passeres. Naivt havde vi håbet, at det svenske bump Flexibump levede op til mindst de 

samme kriterier, som Vejdirektoratet har fastsat. Men nej. 

Peter (vejkoordinator) har været i kontakt med flere danske firmaer, og de fraråder alle 

bump til grusvej, med mindre de fikseres i en stor betonblok.   

Vi besluttede derfor på et bestyrelsesmøde at ansøge om en ”fartdæmpningszone uden 

bump”. Vi søgte 20 km/t, subsidiært 30 km/t på Sejerøvej mellem Skovskellet og 

Bierbumsvej.  

De regler om hastighedsdæmpende foranstaltninger, der gælder for private fællesveje i 

sommerhusområder, er de samme, som gælder i byzoner. Vi prøvede ihærdigt at 

argumentere for, at de forhold vi har på vores veje i området, er anderledes end i en 

byzone. Vi har bl.a. ikke fortove, derfor er bløde trafikanter mere udsatte, desuden er der 

indimellem betydelige støvproblemer både for beboerne og for dem, der færdes på vejen. 

Ansøgningen om 20 km/t blev desværre fuldstændigt afvist af kommunens trafikteam og 

siden af politiet, men vi fik tilladelse til en hastighedsdæmpende 30 km/t zone. Det er SÅ 

ærgerligt, at ønsket om 20 km/t ikke blev imødekommet.  

  

  

 
 
You get what you get,  
and you don’t get upset 
 

 

Måske kan man via Sammenslutningen af grundejerforeninger i Odsherred kommune 

påvirke kommunens holdning til hastighed i sommerhusområder. 

Anstrengelserne med ansøgningen, høringer m.m. blev således ikke den julegave, vi havde 

håbet på. 

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, vi håber på et 2023 med fred, og masser af 

dejlige timer i Skamlebæk.  

Bedste julehilsner Anne Thomsen, formand 


