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G/F Skamlebæk Strand
Kære alle medlemmer
Håber, at I alle har haft en dejlig sommer, nydt det og fået nogle gode oplevelser her ved
Skamlebæk strand og omegn.
Pt. står det på smukke efterårsfarver og lidt for meget regn og gråvejr, men det følger jo ofte med,
når man bor i Danmark.
Generalforsamlingen og 80 års jubilæum
Jeg vil gerne takke alle, der deltog, og ikke mindst alle dem, der bidrog til at gøre vores
jubilæumsgeneralforsamling til noget helt særligt.
Først en god og saglig generalforsamling, dernæst en herlig vinsmagning fra det lokale vinhus
”Vejrhøj” med gode fortællinger af ejeren Niels Fink - og til sidste en overdådig flot buffet, hvor
alle blev mætte og ingen tørstede, krydret med en super god stemning.
- og vejrguderne gav os det perfekte vejr til at kunne sidde udenfor på Fyrgården.
At ca. 70 medlemmer kan få så meget for ca. kr. 10.000 er ret imponerende.
Referat fra generalforsamlingen ligger allerede på foreningens hjemmeside, incl. det indkomne
forslag fra Anders Pedersen.
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Meget stort fremmøde til generalforsamlingen
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Vinsmagning -v/ Niels Fink fra VejhøjVin
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Vejene er nu blevet ordnet
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Vejvedligeholdelsen har været et varmt emne de sidste 80 år i denne grundejerforening.
Vi havde en god og fyldig debat ved årets generalforsamling, hvor for og imod at påføre særligt
udsatte vejstykker med asfaltgranulat blev omhyggeligt drøftet. Diskussionen endte med, at
bestyrelsen fik fuldt mandat til at sikre en god vejstandard, blot der også blev gjort noget for at
dæmpe bilernes hastighed på de lange lige vejstrækninger (især Sejerøvej og Skovskellet).
Vi har allerede meget gode erfaringer med asfaltgranulat fra prøve-vejstykket på Sejerøvej, og vi
har nu fået ordnet hele vejstykket fra starten af Skamlebækvej/Sejerøvej og frem til Tangvejen. Det
virker fast og stabilt - og både lugt og farve vil være aftaget meget til foråret.
Orla Zinck har som ny ansvarlig ”vejmand” gjort et stort arbejde med både at indhente tilbud og
kvalitetskontrollere entreprenørens arbejder. Bestyrelsens beslutning om at få en næsten fastboende
til at stå for vejene har været helt optimal. Stor tak til Orla.
Vi regner med, at dette meget udsatte vejstykke nu vil holde godt i mange år og hermed også give
en farbar vej og en økonomisk gevinst på længere sigt.
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Vi har indleveret en ansøgning om anbringelse af forskellige vejbump – populært kaldet De 3
skildpadder – de skal godkendes både i kommunen og af Holbæk politi. Vi satser på, at det hele er
ordnet til foråret.
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Vi er opmærksomme på, at en del medlemmer er bekymrede for risikoen for højere fart med de
forbedrede veje – og jeg vil derfor opfordre alle til at standse dem, der kører for stærkt, og forklare
dem om gener og risici ved for hurtig kørsel. Jeg håber ikke, det bliver et stort problem – omvendt
skal vi selvfølgelig også glæde os over ikke længere at skulle køre i et ”månelandskab”.
Vi kan derudover glæde os over, at nabo-grundejerforeningen også har forbedret deres ende af
Sejerøvej med pletvis asfaltgranulat – den er pt. helt tålelig at køre på.

Fibernet og hjertestarter
I skrivende stund er Fibia lige påbegyndt de første planlægningsarbejder med at nedgrave fibernet,
– det sidste jeg har hørt, er, at det skulle blive udført og blive færdigt i starten af 2018.
Følg med på http://www.fibia.dk/privat/subsites/odsherred/skamlebaek-strand-4550-asnaes/
Niels Backs har indsendt ansøgning til Trygfonden om at få en hjertestarter, og vi har fået accept på
en opsætning udvendig på Fyrgården. Vi håber, det lykkedes.

Nye beboere i vores G/F
Der er sket en række ejendomshandler i vores grundejerforeningsområde i løbet af 2017 – vi fik
budt velkommen til flere ved generalforsamlingen og andre har velkomsten til gode.
Selvfølgelig er det trist når ”gamle” medlemmer af den ene eller anden grund forlader Skamlebæk
Strand, men det er også rart med fornyelse og at se de forandringer, der efterfølgende sker med
huse og grunde i området.

Vigtige datoer i 2018
Her er to datoer, der er vigtige straks at notere sig:
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Den store fælles-arbejdsdag bliver lørdag den 28. april 2018 – kl. 9.30 ved Fyrgården.
Traditionen tro starter vi med kaffe og basser, arbejder hyggeligt og effektivt frem til kl. ca. 13 – og
derefter byder foreningen på en velfortjent frokost på Cafeen i Ordrup.
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Generalforsamlingen er fastsat til lørdag den 14. juli nok kl 10 (men nærmere information følger
med indkaldelsen). Den afholdes som sædvanlig på Fyrgården.
Til alm. information holder vi bestyrelsesmøde den 25. marts og den 10. juni 2018.

Hjemmeside
Alt for få bruger vores hjemmeside – www.skamlebaekstrand.dk – dels kan I læse og se alle mulige
praktiske oplysninger, men I kan også selv indsende indlæg og fotos til Niels Backs – det vil kun
gøre hjemmesiden endnu mere interessant.

Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske alle en god vintersæson, en dejlig jul og et rigtig godt nytår.
Kim Gordon
formand
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