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Så kom september. De varme sommerdage ligger bag os, og der er stadig smukt i Skamlebæk.  

 

Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer meget velkommen, det er dejligt, at I vil være med til at passe på 

vores område. 

 

Bestyrelsen holdt konstituerende møde dagen efter generalforsamlingen 24. juli. Den store forandring er, 

at nyvalgte Kirsten Kjær har påtaget sig hvervet som kasserer, hvilket vi er meget taknemlige for. Det er 

en kompliceret proces at få alle systemer op at køre igen med ny kasserer, og vi er ikke helt i mål med 

tilgang til Betalingsservice. Forhåbentlig falder det hele på plads inden 1. oktober. For dem, der allerede er 

på betalingsservice, skulle det ikke skabe nogen problemer.  

Nye medlemmer kan indbetale direkte på vores konto i Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 6503780, husk 

at angive sommerhusadresse som meddelelse til modtager ved betaling. 

 Og regningerne kan betales. 

 

Fredag/lørdag den 16./17. september håber vi at komme et stort skridt videre med fartdæmpning på den 

første del af Sejerøvej. Der udlægges 2 Flexibump som forsøg på stykket mellem Skovskellet og 

Bierbumsvej.  

 

Bumpene, der er ca. 5 cm høje, er købt i Sverige, de forankres i vejen med lange spigre og kan nemt flyttes 

efter behov. De kan fjernes, mens vejene behandles af entreprenøren. Bestyrelsen tror og håber, at de 
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virker fartdæmpende uden at være til alt for stor gene for alle dem (os), der kan finde ud af at køre max. 20 

km/t og mindre hvis det er knastørt, som det har været næsten hele sommeren. 

 

 
Husk det nu :O) 

 

Vi har tidligere fortalt, at der i maj 2022 blev udlagt Dustex støvbinder på Sejerøvej, og da erfaringerne er 

gode, selv om den knastørre sommerperiode gav meget store udfordringer, vil entreprenøren igen til 

næste forår udlægge Dustex på den samme strækning.  

 

Bestyrelsen er i gang med at opkræve vejbidrag hos de af områdets beboere, der ikke er medlemmer af 

grundejerforeningen. Det drejer sig heldigvis om mindre end 10 beboere, der ”kører på frihjul”.  

Det er ved dom fastslået, at alle, medlemmer og ikke-medlemmer, der bor i en grundejerforenings 

område, skal betale vejbidrag i området, og man kan ikke nøjes med at passe den del af vejen, der ligger ud 

for egen matrikel.  

Mange grundejerforeninger har obligatorisk medlemskab, det er jo desværre ikke tilfældet i vores forening, 

da den er dannet før der blev indført bestemmelser om det via lokalplaner en gang i 1960’erne. Vi kan 

derfor kun appellere til folks loyalitet og fællesskabsfølelse.  

 

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed, beskæring, beskæring, beskæring, husk bagskel. 

 

Skraldemanden fra Odsherred Forsyning fortalte mig, at vi er blevet bedre til affaldssortering. Plastik, 

bioaffald og glasflasker bliver i højere grad sorteret for sig. Lejere halter dog ofte bagefter.  Vi ved, at 

mange udlejere gør et ihærdigt forsøg på at informere om affaldssortering til deres gæster. Det betyder 

noget for miljøet, at vi sorterer omhyggeligt. 

 

Vejkoordinator Peter Stennicke har haft en god snak med nabogrundejerforeningen LOUA (matriklerne op 

mod fjernsynstårnet fra Sejerøvej og Rugtoften). Indtil videre, ændres der ikke på, at de er ansvarlige for 

vedligeholdelse af Sejerøvej fra Bierbumsvej til Tangvejen, som hører til deres matrikler, men Peter og 

formand Jørgen Louell arbejder på en fælles løsning. 
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LOUA vil meget gerne have, at man ikke benytter Rugtoften som ’smutvej’, det er en stor udfordring at 

undgå huller i den stejle del af vejen.  

 

Jeg har i årets løb været i fin dialog med bygherrerne rundt i området om, hvordan lastbiler og anden 

trafik bedst muligt kan undgå at skade vejene. Jeg har mødt stor forståelse, når vi har talt sammen om det. 

Mange beboere fortæller, at de oplever, at erhvervskøretøjerne generelt er blevet bedre til at køre 

fornuftigt. 

 

I sommer var der igen problemer med en bus, der sad fast i Vinkelkrogen på vej til Fyrgården. Derfor er 

(endnu) et skilt med pil mod Tangvejen på vej til at blive monteret under vejskiltet på Vinkelkrogens 

stander ved Sejerøvej.  

Og ja, bestyrelsen ønsker at begrænse skilteskoven i området. På arbejdsdagen, der er planlagt til 13. maj 

2023, vil vi blandt andet nedlægge en del af de ’spøgelsesskilte’, der er rundt i plantagen. 

 

  

’Spøgelsesskilt’ på Skovskellet 

 

Bestyrelsen har oprettet en mailadresse skamlebaekstrand@gmail.com. Vi vil fremover udsende de fleste 

meddelelser fra denne mailadresse. I er meget velkomne til at benytte den ved henvendelser, også hvis I 

har rettelser til jeres mailadresse.  

Følg med på hjemmesiden https://www.skamlebaekstrand.dk/, der kan I læse det seneste nyt. 

Vi er ved at scanne alle de gamle medlemsblade ”Skamlebæk nyt” fra 0’erne og 10’erne ind, vi mangler 

dog en del årgange, så hvis I har nogle liggende, må I meget gerne henvende jer, så vil jeg låne dem til 

indscanning, så de kan foreviges på hjemmesiden. Måske ligger I inde med andet af historisk interesse.  

 

Trods udfordringer med de høje elpriser og brændselspriser og det der er værre, ønsker jeg alle et dejligt 

efterår/vinter, der er heldigvis mange gode råd til at mindske elforbruget rundt på nettet. Jeg selv er så 

gammel, at jeg sagtens kan huske energikrisen i 1973, bilfri søndage m.m.; vi skal nok komme igennem det 

- vi har jo heldigvis Skamlebæk. 

Anne Thomsen 
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