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Kære Alle 
 
I ønskes alle et rigtig godt nytår – og tak for det gamle! 
 
Tak for en konstruktiv og hyggelig generalforsamling. 
 
Tak for det store arbejde I gør med at rydde på jeres grunde, så Korshage til stadighed er et 
attraktivt område. 
 
Tak for den store tilslutning til naturplejedagen (34 deltagere, ny rekord) – og også tak til alle jer 
der gjorde jer ulejlighed med at melde afbud og på den måde viste jeres anerkendelse til projektet. 
          
Tak for jeres venlige og imødekommende måde at være og handle på, hvis I får en henvendelse 
fra bestyrelsen om at fjerne træer eller på anden måde rydde på jeres grunde. 
 
En særlig tak til familien Næblerød, som bød indenfor i ”Fjordglimt” til en hyggelig eftermiddag i 
anledning af husets 100 års fødselsdag. Det var en meget fin gestus. 
                                              
Sommeren 2018 kommer formodentlig til at blive husket som århundredets mest solrige, tørre og 
varme sommer. Der var ikke brug for varme trøjer eller regntøj, vandet var nærmest balsamisk og 
selv brandmændene holdt sig væk bortset fra et par dage.  
 
Heldigvis blev der heller ikke brug for brandbiler, som det desværre blev det flere andre steder i 
Odsherred. Nu ved vi jo ikke, hvordan sommeren 2019 bliver, men jeg vil alligevel opfordre jer at 
kigge lidt kritisk på jeres grunde og se, om der står udgåede buske, ligger væltede træer, 
kvasbunker eller andet, der kan udgøre en brandfare.  
 
I 2019 har Korshage Grundejerforening 60 års jubilæum. I samtlige 60 år har skiftende bestyrelser 
og formænd kæmpet en indædt kamp for at få foreningens medlemmer til at holde bevoksning 
nede, så området kan bevare sin karakter af sammenhængende lysåbent landskab. Det er ikke 
lykkedes 100%, men vi bevæger os da på langt de fleste grunde i den rigtige retning. 
 
2018 var året hvor privatlivspolitik godt nok ikke blev årets ord, men som betød at alle firmaer og 
foreninger, skulle redegøre for, hvordan oplysninger om kunder og medlemmer bliver behandlet. Vi 
har også i bestyrelsen affattet en sådan privatlivspolitik, som kan ses på vores hjemmeside 
korshage.info. En følge af denne politik er for os, at vi fremover kun i meget begrænset omfang vil  



 
 
nævne folk med navn og/eller adresse i dokumenter, som kan ses på vores hjemmeside. Det 
gælder først og fremmest nytårsbreve og referater fra generalforsamlinger. 
I vil på adresselisten kunne se, hvem der har købt de ejendomme, der i årets løb eventuelt er 
blevet solgt. 
 
Et andet nyt tiltag er, at rigtig mange af foreningens medlemmer har valgt at få lagt fibernet ind. Da 
jeg ikke har modtaget - eller hørt om nogen klager i den anledning, går jeg ud fra at gravearbejdet 
ikke har medført gener for nogen af jer. Herligt. 
 
Og lidt til kalenderen: Generalforsamling lørdag den 15. juni på Maarbjerggaard 
                                   Naturplejedag lørdag den 14. september 
 
Tilbage er der kun endnu engang at ønske jer alle et rigtig godt nytår og på gensyn på Korshage! 
 
Med de bedste hilsener 
på bestyrelsens vegne 
 
Anne Marie 
 

 
 
 

 


