
Årsberetning 2016-17 
 
Det har været et fredeligt år i foreningen.  
 
Højdepunktet var naturplejedagen den 2. lørdag i september, hvor cirka 15 personer 
deltog. Det var som sædvanligt en hyggelig dag, og vi blev færdige med det arbejde der 
var påbegyndt på forrige års arbejdsdag. 
Naturplejedagen er en rigtig god måde at være sammen på - jo flere vi er jo bedre, og vi 
taler i bestyrelsen om, hvordan vi kan mobilisere endnu flere. Vi har bl.a. talt om, at det 
kunne være hyggeligt, hvis nogen af vores børn og børnebørn kunne overtales til at 
deltage. 
 
 
I januar havde formand og næstformand besøg af 4 landskabsarkitektstuderende, som 
gerne ville høre noget om, hvordan vi oplever stedets særlige kvaliteter, potentialer og 
udfordringer. De var også interesserede i at høre, om vi havde ideer til nye 
udviklingsmuligheder. Vi gjorde en del ud af at fortælle dem, at vi ser det som en af vores 
største opgaver at arbejde for at Korshage forbliver et naturområde og at vi derfor ikke 
ønskede nogen udvikling i form af flere stier, borde/bænke, bålpladser m.m. 
 
Som nævnt i nytårsbrevet har et antal grundejere fået brev fra kommunen med besked 
om, at der er bevaringsværdig natur på deres grund. Vi opfatter det som positivt, at 
kommunen viser interesse for at bevare naturen på Korshage. På generalforsamlingen har 
vi planer om at vise den samlede plan, så alle får mulighed for at se, hvilken natur det 
drejer sig om.  
 
Der er noget der skal bevares og noget der skal bekæmpes. Vi har tidligere slået et slag 
for bekæmpelse af den glansbladede hæg, men også gyvel og birk bør nævnes. Begge 
planter kan fjernes med et snuptag, mens de er ganske små. De vokser dog temmelig 
hurtigt og vupti – i løbet af ganske få år er grunden fyldt og lyngen forsvundet fordi birk og 
gyvel har taget over.  
 
Og det er jo ikke fordi, der ikke bliver ryddet og fældet rundt omkring. Udover at gyvel og 
birk holdes nede mange steder, er det en fornøjelse at se, hvordan der flere og flere 
steder fældes mange af de meget store træer, så der skabes lys og luft og fine kig mellem 
træerne til glæde for os alle sammen. Vi håber, at tendensen vil fortsætte og minder om, at 
foreningen råder over både motorsav og topskærer, som kan lånes kvit og frit. 
  
 
Som I måske husker, har der været nogle problemer med at få hjemmesiden opdateret. 
Det skyldtes nogle tekniske problemer, som nu delvist er løst. Vi har haft en professionel 
webdesigner til at genopbygge hjemmesiden. Nu tilbagestår at få uploadet diverse 
dokumenter. Det har desværre vist sig ikke at være så let, som vi havde håbet, men der 
bliver arbejdet på sagen, og vi forventer at have styr på sagerne inden alt for længe. 
 
 
 
 



 
Sidste år blev problemet med løse hunde rejst på generalforsamlingen.  
 
På strandengene, som hører under Naturstyrelsen, er der skiltning 4 forskellige steder, så 
det burde være tydeligt for enhver, der færdes dér, at hunde skal holdes i snor. 
Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi kan gøre, da der alligevel er en del hundeejere, som 
ikke retter sig efter skiltene. Ingen af os ønsker at gå tur med en stor løftet pegefinger og 
det er dybest set også Naturstyrelsens opgave at sørge for at loven bliver overholdt på 
deres område. 
Da det formodentlig er et problem, der findes flere steder, vil vi dog henvende os til SOL 
(Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere), som jævnligt holder møder med 
kommunen og bede om at få taget punktet op på et af deres kommende møder.  
 
Hvad angår vores eget område, har vi i bestyrelsen drøftet, om det ville være en ide at 
sætte skilte op på bommene, der står ved vejene, som fører ind til området. Det kan man 
dog ikke sådan lige uden videre gøre. Der skal søges skriftligt med billeder til kommunen, 
som så sender ansøgningen videre til politiet, der afgør sagen. Vi har ikke taget endelig 
stilling til, om vi vil forsøge os med en sådan skiltning. 
 
 
Vedligeholdelse af vejene blev udført inden påske. Da vejene ikke var så medtagne har 
det de fleste steder været tilstrækkeligt at lappe. Der ligger en bunke grus ved Korshage 
Gyvelvej 6, som kan hentes hvis nogen af jer ønsker at lappe yderligere. 
 
Og så er der kommet nye ejere på Korshage Fjordvej 8B - Troels og Kristina Hermann. 
Rigtig hjertelig velkommen til dem! 
 
Til slut ønskes I alle en rigtig god, varm og solrig sommer – vi håber at se rigtig mange af 
jer til generalforsamlingen, hvor skovfoged Carsten Poulsen vil fortælle om naturpleje på 
Korshagearealerne. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 


