Formandens Nyhedsbrev Efterår 2020
Kære medlemmer/grundejere
Hermed er Formandens Nyhedsbrev udkommet i Efterår 2020-udgaven.
Det er lidt længere end tidligere, men det afspejler, at der er meget på spisesedlen. Du kan i Nyhedsbrevet
blandt meget andet læse om et nyt forsøg med hastighedsbegrænsning. Der er Ros til medlemmer af
foreningen, Nyt om fredningen af Skamlebæksletten, Fakta om asfaltgranulat og en pind om udskydelse af
vedtagelser fra generalforsamlingen 2020. Endelig kan du læse om, at bestyrelsen har besluttet ikke at lade
sig kue af corona.
God fornøjelse!
ROS, ROS og mer’ ROS til et initiativ fra grundejere
For et år siden var den gal! Et år senere var den gal igen! Nedgangen til Stranden fra Skovagre var blevet
meget slem som følge af nedvaskning af sand pga. regn. For et år siden var der en grundejer, der tog
initiativ til at gøre noget ved problemet. Et år senere blev jeg kontaktet af den samme grundejer, nemlig
Peter Stennicke fra Bakkevejen 2A. Han ville gerne påtage sig opgaven med at gøre nedgangen god igen
sammen med andre frivillige. Efter en opfordring til at melde sig mødte der 15-16 grundejere op en lørdag
formiddag iført skovle og trillebøre. Da dagen var omme var nedgangen så god som ny!
Det vil jeg gerne på grundejerforeningens vegne udtrykke en STOR TAK for!

Samtykke i forhold til medlemslisten
Med jævne mellemrum udsender bestyrelsen en opdateret medlemsliste med navne og adresser i
Skamlebæk og derhjemme, samt relevante telefonnumre og mailadresser.
Bestyrelsen har fået et spørgsmål om samtykke ift. medlemslisten. I forhold til Persondataloven har en
forening som vores en ret til, hvad der kaldes ”interesseafvejning” (i henhold til Direktivets artikel 6, stk. 1,
Litra F). Denne ret giver foreningen mulighed for at rundsende medlemsoplysninger til medlemskredsen, da
det er et gode for medlemmerne at kunne komme i kontakt med hinanden, f.eks. hvis der er sket noget hos
naboen. Denne ret modsvares af, at det enkelte medlem/grundejer har en ret til ikke at få spredt sine
personlige oplysninger, såfremt det ikke ønskes.
Derfor har et medlem/grundejer, der ikke ønsker at fremgå af medlemslisten, muligheden for at sige fra.
Det gøres nemmest ved at sende en mail til mig eller evt. til foreningens kasserer Birgitte Tjalve
( birgittetjalve@gmail.com)
Vi kan i den forbindelse gøre interesserede opmærksom på foreningens Persondatapolitik, der er
tilgængelig på foreningens hjemmeside (skamlebaekstrand.dk), hvor man kan finde den under fanebladet
”Nyt fra bestyrelsen”.
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Forsøg med 20 km/t
På baggrund af at der løbende har været kritik af for høj hastighed med bilkørsel på Sejerøvej og deraf
følgende støvgener, har bestyrelsen besluttet at iværksætte et forsøg med en 20 km/t
hastighedsbegrænsning. Det er et forsøg, der bliver lavet i enighed med nabogrundejerforeningen G/F
LOUA. De nye skilte med 20 km/t vil Hanne Hove få lavet i samarbejde med Dortes Skilte.
Da det er et forsøg, hører vi gerne om det hjælper på farten og støvgener.

Generalforsamlingsbeslutninger er blevet udskudt
På generalforsamlingen 2020 blev der som bekendt vedtaget et forslag (generalforsamlingens punkt 4C) om
at den asfaltgranulatbelagte Sejerøvej på stykket fra Tangvejen til Vinkelkrogen skulle fræses op og derefter
tilbageføres til en grusvej ved at pålægge et lag ler-grus. Bestyrelsen har besluttet at udskyde
igangsættelsen af forslaget, fordi prisen for at gennemføre det vil belaste foreningens økonomi udover det
forsvarlige, hvis der samtidig skulle være plads til den almindelige årlige vejvedligeholdelse samt
foreningens øvrige driftsudgifter
En anden begrundelse er, at situationen på Sejerøvej er uafklaret, set i lyset af at vi har erfaret, at Sejerøvej
på det nævnte stykke er udmatrikuleret som en del af de ejendomme, der er medlemmer af vores
nabogrundejerforening LOUA. Imidlertid er LOUA’s generalforsamling blevet udskudt pga. corona, så LOUA
har ikke haft mulighed for at drøfte den nye situation på generalforsamlingsniveau.
Udskydelsen af LOUA’s generalforsamling har også haft betydning for et andet forslag, der blev vedtaget på
vores egen generalforsamling (forslag 4D). Det blev vedtaget at rette henvendelse til en advokat med
ekspertise i miljøret med henblik på at få afklaret, om vores grundejerforening kunne have handlet
ansvarspådragende ved selvstændigt at have lagt asfaltgranulat på Sejerøvej på vejstykket efter
Bierbumsvej, når det senere har vist sig, at den del af Sejerøvej er en del af G/F LOUA.
En del af beslutningsgrundlaget på vores generalforsamling var, at LOUA’s formand havde tilkendegivet at
LOUA ville være med til at dække omkostningerne ved advokathenvendelsen i fællesskab med os.
Efter afholdelsen af vores egen generalforsamling har bestyrelsen for G/F LOUA imidlertid besluttet at få en
tilkendegivelse fra deres egen generalforsamling. Den er som nævnt udskudt, og bestyrelsen har derfor
besluttet at afvente LOUA’s generalforsamling, inden der sker videre ift. advokathenvendelsen.

Hvordan går det med fredningen af Skamlebæksletten?
Vores ”egen” Skamlebæk Slette og de tilhørende Veddinge Bakker er i gang med at blive fredet. Fredningen
er sat i gang af Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.
Og hvordan går det så?
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Det korte svar er: ” Det går godt, det går fremad”. Det lidt længere svar er: ”… det kommer til at tage tid.
Sandsynligvis ca. fire år”.
Det fremgik af et virtuelt borgermøde, som Odsherred Kommune afholdt tirsdag den 3. november. En
repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening fortalte grundigt om fredningsprocessen, og hvorfor en
fredning tager så lang tid. En fredning, der jo principielt er for al evighed, skal efter en offentlig
høringsproces, ind til afgørelse i Fredningsnævnet. Nævnets afgørelse kan så ankes til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, der også skal afholde offentlige møder før en endelig afgørelse kan træffes.
Er der også et rigtig langt og mere uddybende svar på, hvordan det går med fredningen?
Svaret er ”Ja”.
Hvis man går ind på Odsherred Kommunes hjemmeside og skriver ”Skamlebæk Slette” i søgefeltet øverst vil
man komme ind på en side, hvor der står ”Offentligt møde om den nye fredning af Veddinge bakker og
Skamlebæk Sletten”. Hvis I klikker på den, kan man se en video af hele det virtuelle borgermøde, der blev
afholdt den 3.november. Den varer ca. 1½ time, og der bliver givet rigtig mange oplysninger om fredningen.
Der bliver også givet information om, hvordan man kan stille spørgsmål om fredningen.

Fakta om asfaltgranulat: Miljøstyrelsen har lavet to rapporter
Gennem Jørgen Loell, der er formand for vores nabogrundejerforening LOUA, er bestyrelsen i august blevet
gjort opmærksom på to større undersøgelser af asfaltgranulat som Miljøstyrelsen har lavet.
Den ene er fra 2015 og omhandler ”Spredning af problematiske stoffer ved materialenyttiggørelse af asfalt
til vejbygningsformål” (Miljøprojekt 1731, 2015).
Undersøgelsen er lavet ved, at man udtog ca. 750 kilo knust asfalt fra seks anlæg over hele landet. Disse
prøver blev underkastet udvaskningsforsøg for at finde ud af, om der skete udvaskning af de problematiske
stoffer, der findes i asfaltgranulat. Det drejer sig om en lang række organiske og uorganiske stoffer som
(tung-)metaller som f.eks. Cadmium, Bly, Nikkel, Zink, Molybdæn osv. samt forskellige former for kulbrinter,
der findes i asfalt.
I undersøgelsen blev der opstillet syv forskellige scenarier, hvor der bruges asfaltgranulat, lige fra en 10.000
kvm. stor plads til cykel-/gangstier og sommerhusveje.
Undersøgelsen viser at der, som nævnt, ganske vist er en række problematiske stoffer i asfaltgranulat, men
at ”risikoen for uacceptabel udvaskning af problematiske stoffer fra knust asfalt fra de opstillede scenarier
er lille”. I alle eksemplerne holder udvaskningen sig under de danske grænseværdier. Det er endda sådan at
der sker allermindst udvaskning på cykel-/gangstier og på sommerhusveje.
Den anden undersøgelse er fra februar 2019, altså kun et år gammel. Den hedder noget så eksotisk som
”Terrestrisk risikovurdering af problematiske stoffer i nedknust asfalt, beton og tegl” (Miljøprojekt 2069,
2019).
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Fagudtrykket ”terrestrisk” betyder på almindeligt dansk, at det drejer sig om levende organismer (dyr og
planter mv.), der lever på land i modsætning til akvatiske organismer, der lever i vand.
Undersøgelsen belyser om nedknust asfalt, der anvendes på stier, pladser og mindre veje, indebærer en
uacceptabel risiko for landlevende organismer. Konklusionen er at ”anvendelsen af knust asfalt (…) på stier,
pladser og mindre veje ikke medfører udvaskning af problematiske stoffer i et omfang, der giver betydende
risiko for effekter på terrestriske organismer”.
Begge undersøgelser er grundige og rimeligt lange, 60-70 sider, og fokuserer på de samme stoffer som
tidligere nævnt.
Hvis nogen er blevet nysgerrig og gerne vil vide mere, er rapporterne nemme at finde. Man skal bare skrive
hhv. Miljørapport 1731, 2015 eller Miljørapport 2069, 2019 i søgefeltet, så vil de komme frem inde på
Miljøstyrelsens hjemmeside, dvs. de søgeresultater, hvor der henvises til mst.dk
Hvis man ikke er supernørdet kan man nøjes med at læse konklusionerne.

Kategorisering af vejene
Bestyrelsen har drøftet, om det ville være hensigtsmæssigt og mere overskueligt for alle, hvis der var en
kategorisering af vejene ud fra hvor stor trafikbelastning de enkelte veje er udsat for og deraf følgende
varierende behov for vejvedligeholdelse. Resultatet af de foreløbige overvejelser er denne opdeling af
vejene i A, B og C-veje:
A-veje (mest trafikbelastede = mest vedligeholdelseskrævende): Sejerøvej fra
radiostationen/Skamlebækvej og ned til svinget ved Bierbumsvej.
B-veje: Resten af Sejerøvej, Skovskellet og Bierbumsvej.
C-veje (mindst trafikbelastede = mindst vedligeholdelse): Alle øvrige veje i grundejerforeningens område.
Uanset hvilken kategori en vej er placeret i, er det bestyrelsens opfattelse, at alle veje skal være farbare og
gode hele året rundt.
Bestyrelsen hører meget gerne reaktioner på denne inddeling: svarer den til jeres egne oplevelser? Er der
nogle veje, eller dele deraf, der burde være i en anden kategori?

Selvhjælp til vejene
Når jeg nu er inde på vejene, kan jeg gøre opmærksom på at hvis/når der kommer et eller to ”regnhuller”
på en vej som du bruger, så er der mulighed for ”selvhjælp”. Rundt om er der placeret nogle mindre
grusbunker, som man er velkommen til at tage en trillebørfuld fra for at fylde i generende huller. Den ene
er placeret bag ved Fyrgården på det sidste stykke af Sejerøvej, og den anden er placeret midt på
Bierbumsvej, der hvor Nålestien krydser Bierbumsvej.
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Små lastbiler ønskes
For at belaste vores veje mindst muligt er det en god ide, at brugen af tunge lastvogne begrænses mest
muligt. De slider nemlig virkelig meget på vores små sommerhusveje. Og nogen steder er det umuligt for
tunge lastbiler evt. med hænger at komme frem. Derfor: hvis du skal have leveret gods, er det en rigtig god
ide at fortælle leverandøren, at varerne skal leveres med små eller mindre lastbiler.
Bestyrelsen i arbejde
Siden sommer har bestyrelsen holdt to møder: et i august og et i oktober. En hel del af det vi har arbejdet
med er nævnt i dette Nyhedsbrev, men ikke det hele. Hvis nogen er mere nysgerrig, eller bare gerne vil
følge med i hvad bestyrelsen laver, kan man gå ind på foreningens hjemmeside skamlebaekstrand.dk og
læse referaterne fra de sidste to bestyrelsesmøder. De kan findes under fanebladet ”Begivenheder”.
Arbejdsdag 2021 og Generalforsamling 2021
Corona-smittetallene er høje i disse dage, men man skal ikke lade sig kue. Derfor har bestyrelsen set
fremad mod forhåbentlig bedre tider. For eksempel havde vi i 2020 planlagt den fælles forårsarbejdsdag,
men måtte aflyse pga. corona.
Det satser vi på ikke sker igen. Derfor har bestyrelsen besluttet, at næste års arbejdsdag skal finde sted
den 17. april 2021. Det skader ikke at sætte dagen i kalenderen allerede nu.
Som sædvanlig er der reserveret frokost til de aktive på Cafeen i Ordrup kl. 13.00
I år kunne vi holde generalforsamling på trods af corona. Det regner bestyrelsen med, at vi også kan gøre i
2021. Sæt kryds i kalenderen for næste års generalforsamling holdes den 17. juli 2021 som sædvanlig på
Fyrgården. (Tangvejen 1).
Det var alt for denne gang.
I er som sædvanlig velkomne til at kontakte mig via min mail eller evt. ringe. I kan se mine kontaktadresser
her nedenunder.
Og med disse ord vil jeg ønske alle rigtig mange gode timer i Skamlebæk.

Bedste hilsner
Jakob Feilberg
Formand for G/F Skamlebæk Strand
Mail: feilbergjakob@gmail.com

Mobil: 40 15 49 08
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