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Velkommen 
til den ny årlige Orientering, der tidligere er blevet sendt til alle medlemmer som et  
fire siders lille blad. Bestyrelsen har valgt at spare papir, trykning og post. Derfor den 
ny digitale udgave, som man selv kan printe. 
Hele tiden sker der nyt i vores område. Derfor opfordrer vi til at man jævnligt tjekker 
vores hjemmeside kaarupskovogordrupnaes.dk. Når der er nyt at berette med 
generel interesse, henvender vi os på mail til de medlemmer, hvor vi har adressen.  
Husk at sende os din mail adresse, hvis det ikke allerede er gjort. 
 
Strandrensningsdag lørdag den 29. april 
Denne dag er efterhånden blevet til en super hyggelig og sjov dag  med naboer, 
venner og familie. Vi begynder som altid kl. 11 på Sydstranden for enden af 
Strandstien. Vi deler os i hold, som går langs stranden til Næsset og slutter ca. kl. 13 
med sandwich, øl eller vin hos en af Næssets beboere. Husk havehandsker. 
Tilmelding til Hans Peter Busk, hpbusk@hotmail.com, senest den 24. april. 
 
Nyt om skraldespande langs kysten 
Odsherred Kommune har i efteråret 2016 som følge af besparelser fjernet de i alt syv 
offentlige skraldespande, der stod langs kysten i vores område. Kun de to skralde-
spande på parkeringspladsen ved Lang Agre har fået lov at stå. Kommunen har oplyst, 
at man har valgt at følge Naturstyrelsens holdning om, at strandgæsterne selv skal 
tage deres skrald med fra stranden. Derfor venligst saml skrald op fra stranden, og læg 
det i vore egne affaldsspande. 
 
 
 



Høje træer omkring Hyrehøj 
Bestyrelsen blev på generalforsamlingen i 2015 opfordret til at undersøge muligheden 
for, at de høje træer omkring Hyrehøj kunne skæres ned eller fjernes, så man bedre 
kan nyde den fantastiske udsigt fra toppen af Hyrehøj. Vi har i 2016 indledningsvis 
fjernet det store fyrretræ, som stod vest for Hyrehøj. Yderligere har vi via brev 
opfordret grundejerne på de nærmeste 15 matrikler omkring Hyrehøj til at fjerne/ 
beskære de højeste træer. Det skal understreges, at disse træer er den enkelte 
grundejers ansvar. Da der ikke findes servitutter, der begrænser højden på 
bevoksningen, er vores henvendelse til grundejerne omkring Hyrehøj naturligvis blot 
en venlig henstilling. 
 
Veje   
Som vanligt har trafikken og regnen været hård ved vejene. Ved forårsrenoveringen 
vil skaderne blive udbedret efter de kendte metoder med høvl til at skabe en jævn 
overflade. Gravearbejdet i vejene til etablering af fibernet i vort område er netop nu i 
gang. Forårsrenoveringen vil derfor afhænge af Fibias arbejde og kan risikere at blive 
forsinket. I år gør vi en ekstra indsats på Næsvej fra ca. nr. 8 til Digebakken. Den 
løbende sporfyldning af vejene vil afhænge af økonomien efter ovennævnte 
forbedring af Næsvej. I år vil vi derfor begrænse sporfyldningen til de absolut mest 
trængende veje. Er der særligt generende huller, hører vi gerne om det. I er velkomne 
til selv at fylde grimme huller ved at benytte grusdepoterne ved Aspargesmarken og 
ved krydset Birkeberg/Næsgårdsvej.  
 
Der opfordres til skånsom kørsel, ikke mindst når huller er under udvikling, og de står 
med vand. I øvrigt udvis forsigtighed og hensyn ved at følge de viste hastigheds-
grænser! Kør venligst max. 20 km/t på små veje i området og max. 30 km/t på Næsvej 
og Næsgårdsvej. 
 
Økonomi  
Regnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 20.000. Alle har modtaget opkrævning 
af kontingent for 2017 på kr. 650 til betaling 10-02-2017, enten via betalingsservice 
eller via girokort. Hvis det ikke er tilfældet, hører kasserer Stig Nordbøge Pedersen 
(se kontaktoplysninger på hjemmesiden) gerne fra jer. Samtidig opfordrer vi de 25 
pct. af medlemmerne, der endnu ikke har tilmeldt betalingen til betalingsservice, om 
at gøre det. Desværre er der for mange, som ikke betaler til tiden. Det giver 
kassereren et unødvendigt arbejde med at rykke. Den 20. februar udsendtes rykkere 
med gebyr på 100 kr. 
 
Bedre mobildækning 
Der er indgået aftale mellem Odsherred Kommune og TDC om opsætning af fire 
mobilantennemaster for at forbedre mobildækningen i kommunen. Der er tale om 42-
48 meter høje gittermaster, som forventes opført i 2017 og 2018. Der er allerede givet 
landzone- og byggetilladelse for opsætning af masterne på Grevinge Lammefjord og 
ved Stenstrup Strand. Begge placeringer er dog indklaget til Natur- og Miljøklage-
nævnet. De kan ikke opsættes, før nævnet har afgjort klagerne, hvilket forventes at 
ske til sommer. Ved Knarbo Klint i Næsskoven tæt på Ordrup er kommunen i dialog 
med Naturstyrelsen og teleselskaberne om den bedste placering her. 
 
 
 



MOL-projektet 
Der er gang i etablering af Motions-, Lege- og Oplevelsesmiljøer (MOL-projektet) for 
alle aldersgrupper og for såvel ryttere, løbere og cyklister i Kårup Skov. Ni 
sommerhusgrundejerforeninger, Ordrup Bylaug og Ordrup Sejl- og Bådlaug har 
udviklet projektet i samarbejde med Odsherred Kommune og Naturstyrelsen 
Vestsjælland. Kommunen og Naturstyrelsen Vestsjælland vil være behjælpelige med 
hele etableringen. Der er dog lang vej endnu, inden det samlede projekt står færdigt. 
Foreløbig er der modtaget 100.000 kr. fra Odsherred Kommune. Der skal indsamles i 
alt 1.8 mio. kr. til realisering af det samlede projekt. Det første, der etableres, er en 
udkigsplatform midt i skoven. Den forventes at stå færdig i begyndelsen af 
sommeren. Se mere om projektet på vores hjemmeside under Aktuelt. 
 
Ny lokal forening   
Det har været nødvendigt at danne en ny forening, VOKS (Vitalisering af Kårup 
Skov og Ordrup By), for at kunne søge om de nødvendige tilladelser og økonomiske 
midler til MOL-projektet. Medlemmerne er de involverede sommerhusgrundejer-
foreninger, Ordrup Bylaug, Ordrup Sejl- og bådlaug og Lokalråd4540. Alle kan blive 
medlem af VOKS, både foreninger 200 kr. pr år og enkeltpersoner 50 kr. pr. år.  
Du kan også være med til at sikre det økonomiske grundlag for etableringen af 
miljøerne i skoven ved at indsætte støttebeløb på VOKS konto i Danske Bank på 
konto 9570-12002947. Husk at skrive navn, kontaktadresse og hvad beløbet dækker. 
 
Kloakering 
På generalforsamlingen i 2016 blev det vedtaget, at bestyrelsen sender et brev til 
Odsherred Forsyning om de kommende planer for kloakering. Efterfølgende har 
bestyrelsen været i kontakt med Odsherred Forsyning. Kommunen fastholder sine 
planer, men det vil det tage rigtig lang tid. Først efter 2042 vil planlægning for vores 
område begynde, da projektet er stærkt forsinket. Der er allerede nu udviklet ny 
teknologi, som gør kloakering lettere og mere miljøvenligt. 
Se mere på vores hjemmeside under Aktuelt, bl.a. brev fra Odsherred Forsyning, som 
inviterer til at se de nye anlæg, som anvender Vacuum teknologi. 
 
Fibernet 
Et entreprenørfirma har siden januar været i fuld gang med kabellægning til etablering 
af fibernet i vort område. 173 medlemmer har meldt sig til at få installeret fibernet. 
Det forventes at alle, der har sagt ja til ordningen, får fibernet i løbet af april. 
 
Naturforeningen 
Efter salget af Næsgården er Naturforeningen kommet mere på afstand af den aktive 
pleje af de fredede arealer på Næsset. Opgaverne koncentreres nu om opsyn med og 
pleje af Naturforeningens kystareal fra Sandvej til Birkebjerg. Der er indgået aftale 
med en haveentreprenør, som vil friholde skrænterne m.m. for bjørneklo. Desuden 
holdes fortsat øje med trapperne til stranden og Plateauet. Naturforeningen har planer 
om at yde økonomisk støtte til projekter, som har interesse for vore beboere. 
Foreningen har ca. 100 medlemmer. Oplysninger om Naturforeningen kan findes via 
Grundejerforeningens hjemmeside. Generalforsamling i Naturforeningen holdes 
søndag den 16. juli, kl. 10, for enden af Engvej. 
 
 
 



Flere får på Næbbet 
For tredje år i træk sætter Jane Svendsen sine får af racen Spellsauer ud på Næbbet. I 
år kommer der 10 får flere, i alt 45 får og 60 lam. Vi kan glæde os til at se dem 
omkring 1. maj. På det tidspunkt vil lammene være 1-2 måneder gamle. 
Jane kan kontaktes på mobil 23 66 12 45, hvis der er problemer med fårene. 
 
Husk! 
Vandscootere og speedbåde er ikke tilladt, da det er et Natura 2000 område. 
Hunde skal være i snor uden for egen grund. 
Buske og træer ud til vej skal klippes, så personbiler, renovationsbiler og 
redningskøretøjer kan passere uden problemer.  
Både skal være trukket op fra stranden senest 1. november. 
 
Hva’ så, når vejret er surt og gråt? 
Ja, hvad stiller vi op, når regnen vedvarende siler ned, og man skal tage sig mere end 
sammen for at tage en dukkert i det kolde vand. 
Man behøver faktisk ikke flygte. Her er nogle forslag til spændende aktiviteter i 
Odsherred, som byder på flere og flere oplevelser. 
Bestig Vejrhøj – Sjællands tredje højeste punkt 
Den nye svømmehal i Vig – ny flot svømmerhal 
Kunstmuseer – Malergården i Plejerup og Odsherred kunstmuseum  
Mountainbike – i Kaarup Skov  
Se mere på Landliggeren.dk – din genvej til livet i Odsherred. 
Se også aktiviteter på vores hjemmeside under Aktuelt, som vi løbende opdaterer. 
 
Generalforsamling  
Finder i år sted lørdag den 15. juli, kl. 15.30, på Tingstedet, Skjærkjær. Dagsorden 
kommer på hjemmesiden senest den 24. juni. Forslag, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. juni. 
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