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HJERTESTARTER - SAGT har siden repræsentantskabsmøde 2010 i april 
måned arbejdet intenst med emnet.  Vi har undersøgt mulighederne for at 
søge midler gennem TRYG-Fonden, og kommet til den konklusion, at det 
næsten er umuligt for en grundejerforening at opfylde fondens krav for at blive 
tilgodeset med ophængning af en hjertestarter i ens nærområde. Eks. Skal 
man stille sig med en ”Fadder der forpligter sig til at hænge hjertestarteren op, 
så den er synlig og offentlig tilgængelig, samt til at udpege en brugergruppe 
der påtager sig ansvaret for, at hjertestarteren altid er i god stand og klar til 
brug. Brugergruppen forpligter sig endvidere til at informere om 
hjertestarteren og bruge den, hvis det er nødvendigt.” 
Vi er derfor kommet frem til en anden og muligvis ”bedre” løsning for 
grundejere/-foreninger. En eller flere grundejerforeninger kan sammen 
anskaffe en hjertestarter, og placere den synligt hos en grundejer (f.eks. en 
helårsbeboer) i området. 
Hjertestartere kan købes for ca. kr. 8.000,- og en lille model og ca. kr. 
20.000,- for en stor model. 
Der flere steder i Odsherred, hvor der er ophængt hjertestartere. Det kan man 
læse om på SAGTs hjemmeside samt www.hjertestartere.dk 
 
SOL – møder med Odsherred Kommune. - SAGT har bedt om at 
Borgmester Thomas Adelskov deltager i vore møder af og til, da vi mener det 
må have hans interesse at høre hvilke problemer / ønsker sommerhusejerne 
har – vi er dog en stor målgruppe – ca. 25.000 der bidrager til kommunens 
levevilkår gennem de ejendomsskatter vi betaler, samt de mange midler vi 
lægger hos kommunens virksomheder / forretninger. 
 
HASTIGHEDSBEGRÆNSNING I SOMMERHUSOMRÅDERNE – et emne vi 
flere gange har haft til debat på SOL-møderne med kommunen. Vi ønsker en 
ensartet max. grænse for kørsel i sommerhusområderne på 30 km. t. 
Det er politiet der afgør om det kan tillades. Der er i øjeblikket et forsøg i gang 
på Sjællands Odde med at skilte med ”Byzone” = 50km.t. 
At man har valgt dette område skyldes, at der ”kun” er én asfalteret 
hovedfærdselsåre, og derved kan man nøjes med 2 byzoneskilte. 
Kommunen har genoplivet Færdselssikkerhedsudvalget, hvor man fra 
kommunens side, ser velvilligt på en ensartet hastighedsbegrænsning i 
sommerhusområderne. Vi har endvidere fået mulighed for at deltage i 
formøder med kommunen, således vi derved kan drøfte vore ønsker / 
synspunkter med kommunens repræsentanter, der herefter kan drøfte dem 
med politiet.  
Hastighedsbegrænsninger kræver: skiltning med enten ”hastighedsgrænsen” 
eller ”Ballonpigen”, bump der er belyst – det kan evt. være med 
solcellebelysning. Det er muligheder der undersøges nærmere. 
 



HENVENDELSER TIL ODSHERRED KOMMUNE – En del grundejerforeninger 
har henvendt sig til kommunen uden at få svar. Andre venter længe på at få et 
svar. SAGT har drøftet det meget uheldige ved denne praksis. Kommunen har 
meddelt os, at det er deres norm, at de skal besvare en henvendelse indenfor 
8 dage. Det kan være i form af, ”vi har modtaget Deres brev” eller ”vi har 
modtaget Deres brev/mail og de kan forvente svar indenfor xx tid”. Der er som 
bekendt forskel på ekspeditionstiden alt efter henvendelsens emne.  
SAGT følger op på sagen. 
 
HÅNDBOG FOR GÆSTER OG TURISTER I ODSHERRED – i løbet af 
sommeren udgav SAGT en lille håndbog for gæster og turister. Den blev trykt, 
så der kunne uddeles 1 til hver af vore grundejere. Grundejerforeningernes 
formænd blev orienteret om at der lå xx antal håndbøger til dem hos en af 
SAGTs bestyrelsesmedlemmer. Pr. telefon kunne så aftales hvorledes 
håndbøgerne kunne afhentes. Flere foreninger har ikke reageret på vor 
henvendelse og derfor heller ikke fået hæfterne. 
Bestyrelsen vil medbringe et antal på næste års repræsentantskabsmøde, og vi 
modtager gerne en henvendelse dersom man ønsker at modtage den her i 
vinter.  
Håndbogen er desuden at finde på SAGTs hjemmeside – på dansk; tysk; 
engelsk og fransk – lige til at printe ud. 
 
TOILETTER PÅ OFFENTLIGE STRANDE – SAGT har henvendt sig til 
Odsherred Kommune angående åbningstiden for toiletterne. I øjeblikket er 
toiletterne lukket fra 1.oktober til 1. juni. Dette finder vi ikke tilfredsstillende, 
og har derfor bedt om, at toiletterne holdes åbne i uge 42 – efterårsferien og 
gerne omkring jul samt uge 7 og 8 – skolernes vinterferie. 
Vi afventer kommunens svar. 
 
DIGITALT NET I SOMMERHUSOMRÅDERNE – SAGT er i gang med at 
undersøge mulighederne for bedre og hurtigere forbindelse. 
Vi har fra SEAS-NVE fået følgende besked: Forudsætningen for selve 
etableringen er, at der bliver indgået en aftale med hver enkelt forening 
omkring levering af fibernet. Samtidig med selve kontrakten er det en 
forudsætning, at et vist antal af foreningens medlemmer tilmelder sig. Denne 
% sats vil som udgangspunkt være 80 %. Foreningen og den enkelte husstand 
vil ikke have omkostninger ved etablering af dette produkt, den eneste 
investering vil være i form af aftag af produktet. Omkring produkter vil det 
være muligt for den enkelte husstand at få tv-pakker, internet og telefon samt 
andre tillægsmuligheder. SAGT undersøger andre muligheder og vil vende 
tilbage med oplysninger og denne sat på vor hjemmeside. 
 
www.sagt-odsherred.dk 
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