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Så kom påsken – og påskeferien. Det, der for mange sommerhusfolk betyder, at NU starter sæsonen. 

De af os, der var heldige at være i Skamlebæk tirsdag og onsdag i påskeugen oplevede sol og varme. De af 

os der var i sommerhuset 2. påskedag oplevede sne og hagl. Jo – som man siger: ”April tager en ny kjole på 

hver dag”. 

Fra sommerhuset kunne jeg høre masser af ”ny-sæson-liv”. Der var lyde fra kædesave og flismaskiner. Fra 

hamre og skruemaskiner. Dog var der stille og tyst fra plæneklipperne. Græsvæksten holdt sig i ro under 

haglene og sneen. Hvis man kom ud på vejene, var der næsten garanti for at møde en bil med traileren fuld 

af grene, kvas og andet godt til genbrugspladsen. 

Dejligt at der er liv i Skamlebæk. 

 

Ekspert udtaler 

Ekspert udtaler: Fastliggerne er bedre end sommergæsterne. Forleden faldt et medlem af bestyrelsen i 

snak med en af skraldemændene. Snakken faldt bl.a. på hvordan det går med at affaldssortere i bioaffald 

og restaffald i de nye todelte skraldespande. Skraldemandens svar var: ” Det går bedre, men ikke godt nok. 

Og fastliggerne er bedre til affaldssortering end sommergæsterne!” 

Mon ikke vi alle kan gøre en indsats for at gøre skraldemanden glad – og gøre vores miljø bedre? 

 

Arbejdsdagen 2021 nærmer sig 

Sidste år var vi nødt til at aflyse Arbejdsdagen pga. Coronaen. Men i år er det bedre. Bestyrelsen har 

besluttet at holde fast i den årlige arbejdsdag: vi skal gøre noget godt for vores fællesarealer og faciliteter. 

Lørdag den 17. april klokken 10.00 samles de, der har lyst og mulighed til en kop kaffe på pladsen foran 

Fyrgården på Tangvejen 1. 

Vi skal rydde op, hvor der er behov. 

Vi skal have ordnet de tre nedgange til stranden, så de er klar til badesæsonen. 

Vi skal måske en tur ned på stranden og samle affald, hvis der er noget. 

Vi slutter det ”hårde” arbejde med en sandwich og noget at drikke på pladsen foran Fyrgården kl. ca. 12.30. 

Selvfølgelig med Corona-afstand. 

 

 

Varsling om kontingentforhøjelse 

Bestyrelsen har på sit seneste møde drøftet økonomien. Bare rolig – der er ikke underskud. Men det kan 

der komme. 



Vejvedligeholdelse er den største og vigtigste post i budgettet. Bestyrelsen kan konstatere at udgifterne til 

vejvedligeholdelse, ligesom alt muligt andet, stiger i pris. Det nuværende kontingent på 500 kr. om året har 

været gældende i 14 år. Ikke siden 2003 har der været kontingentstigning. Man kan vist roligt sige, at det 

var en fremsynet og langtidsholdbar beslutning generalforsamlingen tog for så mange år siden. Men nu går 

den ikke længere. Bestyrelsen har besluttet at stille forslag om kontingentstigning på generalforsamlingen 

2021. I bestyrelsen arbejder vi på et konkret forslag til nyt kontingent. 

 

 

Generalforsamling 2021 

Som tidligere annonceret i Formandens Nyhedsbrev fra efteråret 2020 afholdes der generalforsamling på 

Fyrgården 

Lørdag den 17. juli 2021 kl. 14.00. 

Forhåbentlig uden Coronabøvl. 

Jeg skal gøre opmærksom på at eventuelle forslag, som du måtte ønske behandlet på generalforsamlingen, 

skal indsendes til mig senest den 1.juni 2021. Interesserede kan godt allerede nu begynde overvejelserne. 

Man bedes bruge min mailadresse (feilbergjakob@gmail.com) til at indsende eventuelle forslag.  

 

Beskær, beskær, beskær 

Vi er jo, heldigvis, tæt på den tid, hvor buske og træer bliver grønne og vokser og vokser og vokser. 

Det er jo dejligt, men der er en slange i paradiset. 

Odsherred Kommune har sendt en bøn ud om at beskære træer og buske, så de ikke generer 

skraldebilerne. Sidste år var der over 1800 sager om manglende eller mangelfuld beskæring. Der skal være 

4,5 meter fri bane over kørebanen, og der skal være frit helt ind til skel. Derfor denne opfordring til at sørge 

for beskæring.  

Som Odsherred Kommune skriver:” Når du beskærer din beplantning, gør du både din nabo og 

skraldemændene glade”. 

 

 

Nye naboer, nye huse 

Som man kan se ved at færdes ved Skamlebæk Strand, er der gang i ”Til-salg”-skiltene. Og der er gang i ny- 

og ombygninger. 

Det er fordi, vi har fået mange nye naboer rundt omkring. De skal være meget velkomne i vores dejlige 

område. Jeg vil gerne opfordre til at tage godt imod de nye naboer, måske ved at byde på en kop kaffe eller 

et glas rosé. Det er altid en god begyndelse på gode relationer til hinanden.  

 



Kloakering  

 Jeg har fået et spørgsmål om hvad, der sker med kloakering i vores område.  

Odsherred Kommune har besluttet, at der skal kloakeres i sommerhusområderne, således også ved 

Skamlebæk Strand. 

Men det kommer til at vare længe inden, der sker noget for alvor. Kommunen er nemlig startet 

kloakeringen oppe i ”Lyngerne” og resten af sommerhusområderne, herunder Skamlebæk Strand, som 

først vil blive kloakeret i perioden 2027 til 2042. 

Et forsigtigt bud fra min side er, at der først vil ske noget på den front en gang i 2030’erne. 

 

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 

 

 

 


