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Kære alle

1. Aktuelt nyt
v/formanden Jørgen Pedersen

Tak for en god generalforsamling. Tak for jeres
opbakning til bestyrelsens arbejde, en opbakning, der
gør at vi alle i bestyrelsen arbejder ihærdigt videre,
med god gejst.
Som vi aftalte på generalforsamlingen, vil der
fremover blive udsendt nyhedsmails fra bestyrelsen.
Så denne hermed den første.
På generalforsamlingen var der en god dialog omkring
vores evige tilbagevendende problemstilling omkring
beskæring af buske og træer. Bestyrelsen har
igennem længere tid båret på en dyb bekymring
omkring dette. Også af hensyn til eventuelle opståede
personskader pga. dårligt udsyn.
Derfor er det en stor glæde at se, at rigtig mange af
jer, straks er gået i gang med at få klippet og
beskåret. Det ser allerede meget bedre ud.
VIGTIGT! – BESKÆRING
Da renovationsvognene mange steder har svært ved at komme rundt på sommerhusvejene, er
det vigtigt at sørge for, at al bevoksning ud mod vej er beskåret. Manglende beskæring kan også
være årsag til, at naboen ikke kan få tømt. Husk at der minimum bør være 4,20 meters fri højde
over vejarealet og klippet helt ind til skel.

2. Nyt fra området Næsgårdens Grundejerforening
v/formanden Jørgen Pedersen

Torsdag aften fik jeg en god snak med vores lokale renovations chauffør, der
ligeledes har et billede af at beskæringen er blevet bedre, hvilket gør hans
arbejdsdag meget bedre. Skulle han komme med et lille øf, så er der plads til
forbedring på Højdevej (hermed opfordring givet videre)
Endvidere vil chaufføren herigennem gerne bede jer alle om at stille jeres
affaldsbeholdere med håndtagene ud mod vejen, således at han ikke selv skal
vende disse rundt. han havde i går til opgave at tømme 900 affaldsbeholdere,
så det vil være en stor hjælp for ham, om beholderne står korrekt.
Ellers er der vel blot at sige, at her i uge 29, må man sige at området kører i
højeste gear, med masser af sommerhusgæster, og det er glædeligt at se at
områdets faciliteter nydes og bruges.

3. Nyt fra Odsherred
Sommerhus nyt fra Odsherred:

I Nyhedsbrev 1 kan du læse om sidste års sommerhusmøde,
om Folkemødet i Odsherred og udviklingspuljen.
I Nyhedsbrev 2 kan du læse om kommunens udviklingspulje,
om adgangen til naturen, naturpleje og takster for
renovation.
I Nyhedsbrev 3 kan du blandt andet få gode råd til, hvordan
du undgår indbrud og om Den lille Grønne.
I Nyhedsbrev 4 kan du læse om beskæring, Klintebjerg,
hegnsregler og forårets forestillinger på Odsherred Teater.
http://www.odsherred.dk/tilmeld- I nyhedsbrev 5 kan du læse om diverse cykelløb,
dig-sommerhusnyt
netværksmøde om naturpleje og udstilling på Odsherred
Museum.
I nyhedsbrev 6 kan du læse om opfølgningen på mødet for
sommerhusejere, samarbejdet med Vestsjællands Politi, tang
og haveaffald.

4. Nyt fra medlemmerne og bestyrelsen
v/suppleant til bestyrelsen og repræsentant i VOKS, Inger Kæregaard

SKOVVOKS UDFLUGT FOR NÆSGÅRDENS GRUNDEJERFORENING den 14. juli 2019.
7 af grundejerforeningens medlemmer reagerede på invitationen til en guidet tur rundt i skoven,
og mødte op ved købmanden kl. 14.

Alle VOKS-aktiviteterne på ”vores” side af Vindekilde
Strandvej besøgte vi:
EVENTYRDALEN for de små børn og deres forældre,
og BEVÆGELSESMILJØET for de større børn – og
måske også for voksne. På SLETTEN ved
loungestolene drak vi kaffe og spiste rabarberkage,
og hængekøjerne og udsigtstårnet blev afprøvet. Vi
sluttede ved AKTIVITETSMILJØET, som dog kun blev
beundret og ikke afprøvet.
Undervejs fortaltes om VOKS – om samarbejdet med kommune og naturstyrelse, og med
entreprenøren Den Lille Legetøjsfabrik, om at skaffe penge osv. Og om at skaffe medlemmer til
foreningen, så der bliver midler til bl.a. opdaterede brochurer.
Det var et par hyggelige timer, som også gav anledning til at tale om vores dejlige område, og give
hinanden ideer til traveture og spændende steder. Og så selvfølgelig at lære hinanden lidt bedre at
kende.

Som medlem af VOKS bestyrelse er det dejligt at opleve, at skoven og aktiviteterne bliver brugt, og
der i hvert fald blandt skovturens deltagere er opbakning om vores arbejde. Så er det sjovt at være
en del af det frivillige arbejde.
Læs mere om VOKS og Næsgårdens Grundejerforening her.

Fortsat god sommer

Med venlig hilsen
På vegne af
Bestyrelsen Næsgårdens Grundejerforening
Kaj Rosager

