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En herlig sommer og et lunt efterår har vi haft i dette urolige år. 

 

Alle har fået Plejeplanen og Lokalplanen  tilsendt, ligesom en revideret adresse- og telefonliste er 

vedlagt dette nytårsbrev. Alt sammen bestræbelser på, at medlemmerne føler sig velinformerede og 

motiverede til i fællesskab at værne om Korshage-områdets særlige karakter og skønhed. 

Dette kræver imidlertid en kollektiv og vedholdende indsats ved bl.a.fældning/beskæring/bortkørsel 

af træer og grene. Følg råd og vejledning i Plejeplanen og udnyt sent efterår, vinter og tidligt forår 

til disse nødvendige aktiviteter. 

 

På Peter Møllers (Gyvelvej 10) initiativ har bestyrelsen gjort Skov- og Naturstyrelsen opmærksom 

på den mangelfulde rydning af statsskoven bl.a. under henvisning til brandfaren. Styrelsen har 

svaret, at der er foretaget den fornødne oprydning og, at man ikke mener at der er grund til at ofre 

yderligere på oprydningen. Det har vi så på tryk. 

 

Steen Ferrold (Gyvelvej 2) har påpeget en fejl i årsberetningen. Her står, at ”en enkelt parcel henstår 

dog stadig som efter orkanen…”.  Bestyrelsen beklager denne formulering og værdsætter den 

fuldførte oprydning på parcellen. 

 

Den nyrenoverede feriekoloni Isøre har haft adskillige store week end-selskaber i sæsonens løb, 

men det har heldigvis ikke udviklet sig til et ”partycenter”, sådan som vi havde frygtet. 

Bestyrelsen arbejder på at få opsat en bom ved stien mod syd over den gamle boldbane for at 

dæmme op for den tiltagende tunge bilkørsel ad Fjordvejen. Vi skal først indhente tilladelse til dette 

projekt fra Gladsaxe Lærerforening, der jo er ejer af stedet. Forhåbentlig lykkes dette fællesprojekt. 

 

Østenstormene i oktober har ændret kysten markant: En ny sandtange er dannet ude ved Korshage-

spidsen, ligesom der langs Isefjorden er aflejret en masse sand. Det er spændende også at følge  

naturkræfternes indflydelse på vores smukke område. 

 

Trafikken på Rørvigvej bliver nu reguleret med følgende tiltag: En lille rundkørsel i krydset ved 

Dybesøvej og en ”byport” ved Rørvig Kirkevej. Der bliver ikke iflg. Peter Kvarts (formand for 

kommunens Teknik & Miljøudvalg tale om en kitschet port, men højst om et blomsterbed uden 

skiltning med ”Velkommen til Rørvig” el.lign. Det er beroligende at vide.  

 

Vores egne 3 grusveje har i år fået tre forskellige grader af reparation, og det bliver spændende at 

se, hvordan vinter/regn/slud har slidt på dem. Næste sæsons reparationer vil afhænge af dette. 

 

Årets bog er nu på trapperne: Rørvig Naturfredningsforening udgiver et formidabelt værk i 

anledning af 75 års jubilæet. Digtere, lokalhistorikere, antropologer, kunstnere har bidraget til 400 



siders enestående læsning. Den udkommer op mod jul og er en oplagt julegaveide. Den koster 399 

kroner og kan købes i Boghandlen i Nykøbing, i Nyboders Boghandel, hos Favør i Rørvig og hos 

kasserer Vagn Birk Jensen (tlf. 3322 6990). 

 

Bestyrelsen planlægger en revision af grundejerforeningens love. Der kommer mere information om 

det i indkaldelsen til næste års generalforsamling, der er sat til lørdag den 8.juni 2002 kl.10.00 i 

Sognegården. Reserver datoen, sæt kryds ved den og mød talstærkt op. 

 

Sidst men ikke mindst  ønsker vi årets nye ejere og medlemmer velkommen til det unikke 

Korshage-område, ligesom vi mindes dem, der har forladt os. 

 

 

 

Alle medlemmer ønskes et glædeligt nytår og godt gensyn i næste sæson. 

 

 

Joachim Knop 

 

 


