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SAGT ønsker alle en GOD JUL og et GODT NYTÅR 
 

Kære Grundejerforeninger, 
 
Året 2021 er ved at rinde ud – stadig med Covid 19 svævende som en tung sky 

omkring os. Mange har brugt deres sommerhuse en del mere end under almindelige 
omstændigheder, hvilken måske kan ses på jeres veje / omkostninger til at holde 

vejene i en rimelig stand. 
 
Vort repræsentantskabsmøde der blev holdt i slutningen af maj var stadig præget af, 

at man var bange for smitte – kun 18 personer var mødt frem.  Man var dog 
tilstrækkelig mange stemmeberettigede til at vedtage de fremlagte ændringer til 

vedtægterne, hvoraf den mest markante ændring var, at fremtidige 
repræsentantskabsmøder afholdes i juni måned i Odsherred, og at forslag der ønskes 
behandlet skal være formanden i hænde senest 1. maj. 

 
I løbet af året har vi haft henvendelser om, at der stadig køres for stærkt på vore veje 

– at man ønsker bump eller anden nedsættende foranstaltning på vejene – her måtte 
vi svare, at man skal have tilladelse fra politiet.  
Vi har bl.a. fået henvendelse om al for høj fart på Lyngvej – selv 50 km.t er for højt.  

Til orientering, så kan enhver borger kontakte politiet og få opsat en fotofælde. 
Det plejer at hjælpe – om ikke andet så for en tid – evt. med gentagelse. 

 
Også problemer med tung trafik i forbindelse med byggeri / renovering af huse har 
mange steder været en udfordring for vejene. Her vil det være en stor fordel, hvis 

man i sine vedtægter har en § hvor det pålægges bygherren at renovere vejen efter 
byggeriet / renoveringen. 

 
Høj musik og støj har også været på programmet, og hvad gør man ved det? Det kan 
være en vanskelig sag – er det fordi der festes hver weekend? Er det græsklipning 

lige midt i frokosttiden? Er det træfældning / bygning af nyt hus i nærheden.  
Mange af disse gener kan afhjælpes ved en snak med grundejerne om at vise hensyn 

– noget kan måske afhjælpes ved indførelse af § i foreningens vedtægter eller 
oprettelsen af et ”takt & tone” notat som tillæg til vedtægterne. 
Det lykkedes dog at få flyttet det planlagte Street Food arrangement på 

Strandlystgrunden. 
 

Biodiversitet – har vi misforstået ordet? Det drejer sig jo ikke om kun at lade græsset 
gro, hvilket ofte kun giver et indtryk af u-passet grund. Der kommer ofte ikke kønne 

blomster til bierne. Vil man have et areal på ens grund til fremme for insekter, kræver 
det faktisk, at man først helt fjerner græsset på det udvalgte sted. Herefter kan man 
så smukke sommerblomster. 

 
Tang – fra en grundejerforening modtog vi et meget flot oplæg til, hvordan man – 

d.v.s. kommunen - på en effektiv måde kan få flotte rene strande til glæde for 
sommerhusejere og turister. Det er helt klart et område SAGT vil arbejde videre med. 
Vi har allerede nu haft det med til KSO-møde, så alle 3 organisationer kan presse 

http://www.sagt-odsherred.dk/


kommunen, og i vort brev til den nye borgmester Karina Vincentz, har vi nævnt det 

som et af de punkter vi gerne ser, vi kan samarbejde om til gavn for Odsherred.  
 

Nedbør – som lovet har vi arbejdet meget med det problem. Desværre har vi ikke 
magt til at ændre på vejret, men er kommet til den erkendelse, at en hel del af 
problemet kan afhjælpes ved, a) man passer vedligeholdelsen af de grøfter / dræn 

man har i ens område b) man søger tilladelse til at etablere dræn hvor det vil være 
nødvendigt. 

Af de mange svar vi fik på den rundspørge vi satte i gang, viste det sig, at kun 7 
foreninger havde virkelige problemer – alligevel arbejder vi videre på sagen. 
 

Samarbejde – Odsherred har netop fået ny ledelse. SAGT har sendt blomster til den 
nye borgmester Karina Vincentz med ønske om at genoptage vort samarbejde med 

kommunen – SOL. Det kan gerne være på en ny og konstruktiv måde. Sammen med 
KSO har vi forfattet en skrivelse til borgmesteren, som fremsendes i starten af det 
nye år. 

 
KSO som har fået nye medlemmer fra både Dragsholm og Nykøbing/Rørvig havde et 

kort møde i forbindelse med afholdelse af OF-møde i november. Her blev vi enige om 
at fortsætte vort gode samarbejde. Vi har på visse punkter fælles problemer – så som 

vedligeholdelsen af veje og grøfter.  
Nykøbing/Rørvig har allerede en kontakt i gang med kommunen om grøfternes 
vedligeholdelse. 

 
Skraldespande – kommunen har afholdt møde vedrørende nye regler om 

affaldssortering. Der har været tale om vi skulle have op til 10 spande stående. 
Reglerne er ikke på nuværende tidspunkt besluttet. 
 

OF – på mødet i november fik vi forelagt ændringer vedrørende tømning af 
spildevand. Hidtil har vi fået tømt vore tanke hvert 3. år – fremover hvert år. 

 
Nytår og fyrværkeri – mange er virkelig bange for de skader der kan ske i vore 
områder når man sender fyrværkeri af sted. Det sker i dag oftere end blot ved nytår. 

Flere og flere afslutter en fest med fyrværkeri – det være sig både sommer og vinter. 
Resultatet kan blive til andet end en flot ”sol” på himlen – det kan være et 

sommerhus der nedbrændes eller et lyngareal der sættes i brand. 
FYRVÆRKERI ER IKKE TILLADT UDEN POLITIETS TILLADELSE. 
 

 

Med venlig hilsen 

SAGTs bestyrelse. 


