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Nu er sommeren vel overstået, og det har været en god en af slagsen – ikke så varm som sidste år, men i 

vores område har vi nydt mange solskinstimer, og det kom da også dertil, at der blev noget tørt på engen 

og ved badebroen – og i haverne. Så der har været utroligt fredeligt på trods af de mange mennesker, der 

indtog sommerlandet – der var ikke megen brug for at slå græs. For mit eget vedkommende kunne jeg jo 

se, at vi havde været velsignet med meget sommervejr i Klint, når jeg kom hjem til Allerød og så de grønne 

plæner….  

 

Badebroen 

Badebroen har også i år været en kæmpesucces.  Morgen, middag og aften var der et rend af mennesker, 

som nød livet i og ved vandet. Vandet har været fantastisk, og vi var kun plaget af brandmænd i meget 

begrænset omfang. 

Området omkring badebroen tog sig hele sæsonen pænt og indbydende ud. Det eneste, der faldt i øjnene, 

var de glemte sager, lige fra svømmevinger og badebukser til briller med styrke i og et par lækre, spritnye 

barnesandaler str. ..18? Man undres. Mange af genstandene lå til afhentning i lange tider, men måske var 

det folk langvejs fra, der havde glemt dem og ikke kom tilbage igen. 

Der har i år også været folk, der har doneret bidrag til badebroen, og der er indløbet en del  frivillige bidrag 

ud over ”de faste”. 

 

Grøften 

Grøftens pumpe har ikke været den store belastning på budgettet, da den nærmest slet ikke har kørt.  

Faktisk virkede den slet ikke, og da vi fik kontakt med installatøren og reklamerede over pumpen, blev det 

klart, at den skulle skiftet på garantien – og vel at mærke til en mindre model, da den oprindeligt isatte 

pumpes kapacitet faktisk var for stor – dvs. den kørte ved hver eneste lille ændring i vandstanden – med et 

for stort elforbrug til følge. Nu har vi fået installeret en mindre pumpe, som ser ud til at fungere 

hensigtsmæssigt.  

Desuden var der behov for at finde en ny entreprenør til at r rense grøften op og klare mejningen af nælder 

og andet på bredderne. Det var svært at finde en, der kunne påtage sig denne opgave, da det kræver en 

særlig maskine, som kan køre med et ”ben” på hver side af grøften. Det lykkedes at finde en entreprenør, 

der mente at kunne løse opgaven. Opgaven blev fuldført i starten af oktober, som desværre viste sig at 

være et uheldigt tidspunkt, da grøften led nogen skade. Grøften vil blive udbedret til foråret, når 

forholdene er til det.  

  



 

Vejene 

Vejene er blevet vedligeholdt som vanligt. 

 

Afhentning af dagrenovation 

Alle grundejere bedes sørge for, at adgangen for skraldevogne er ikke er vanskeliggjort af beplantningen på 

grundene. Retningslinjerne fremgår af Odsherred Kommunes ”Den lille grønne”, som kan findes på 

kommunens hjemmeside.  

 

Flg. er et citat fra folderen: 

”Beskæring til skel giver godt naboskab. Når alle holder deres beplantning på deres egen grund, kan alle få 

hentet deres affald, slamsugeren kan komme frem, udrykningskøretøjer kan komme frem til tilskadekomne 

og alle kan komme sikkert frem - og hjem. Træer og buske, der rager ud over skel, øger risikoen for 

trafikulykker. Smalle veje i sommerhusområderne gør, at skraldebilerne mange steder er nødt til at bakke 

på lange strækninger. Skraldemændene er fuldstændig afhængige af at kunne se andre trafikanter i deres 

sidespejle. Spejlene rager ca. en halv meter ud på hver side. I regnvejr bliver løvet tungere og hænger ned og 

dækker sidespejlene fuldstændigt. Det skaber farlige situatione,  især for gående og cyklister. DERFOR SKAL 

DU BESKÆRE DIN BEPLANTNING - HELT IND TIL SKEL!” 

Denne folder indeholder i øvrigt mange andre nyttige informationer, bl.a.  om sortering af affald. 

http://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/den_lille_groenne_2019.pdf 

 

Nyt medlem af bestyrelsen 

Ved sidste generalforsamling blev Klaus M. Jensen indvalgt i bestyrelsen. Han har imidlertid solgt sit hus og 

er fraflyttet, og nyt bestyrelsesmedlem pr. 1.10. er nu Bent Sortsø. 

I ønskes en god vinter, og vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen 2020, der som sædvanlig afholdes 

på Kroen (Det Vilde Køkken) langfredag. Nærmere besked følger. 

 

På bestyrelsens vegne 

Ulla Dyhrber 

 

 

http://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/den_lille_groenne_2019.pdf


 

 

 

Badebroen på en skyet dag. Temperaturen på både luft og vand var imidlertid ok.   


