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Et par våde sommermåneder, en solrig eftersommer og et smukt efterår prægede sæsonen. 

 

Naturpleje: 

Pga. et par ynglende nattergale i pilekrattet på orkideengen blev aktiviteterne i naturpleje-week-

enden 18.-19.september flyttet. Det blev til en mere overkommelig opgave at klippe og beskære alt 

nyopvokset birk, gyvel og rosa rugosa lige fra P-pladsen og ned langs Isefjorden til fodboldbanen. 

En vigtig forebyggende indsats, der formentlig er påkrævet hvert 2.-3. år for at bevare det 

sammenhængende helhedsindtryk af de fredede arealer. Samarbejdet med Skovdistriktet var igen 

forbilledligt. 

Samme Skovdistrikt har i foråret forestået en betydelig udtynding af høj fyr i de statslige 

skovarealer. 

I øvrigt overvejer bestyrelsen at opprioritere naturplejen, både af de offentlige arealer og de private 

parceller. Naturplejeplanen er nu 10 år gammel, og det kunne være gavnligt, igen at trække på 

ekspertice mhp. kvalificeret rådgivning og vejledning. Disse overvejelser, inkl. økonomiske 

konsekvenser, vil blive undersøgt og præsenteret for medlemmerne ved generalforsamlingen i 2005. 

 

Kolonien Isøre: 

Som bekendt har bestyrelsen undersøgt mulighederne for en alternativ tilkørsel til kolonien fra syd. 

Planerne blev imidlertid skrinlagt i foråret, efter at kolonien Nørrevang meddelte, at de ikke 

ønskede at deltage i udgifterne til en sådan tilkørsel. 

 

Vejene: 

Er i hæderlig stand bortset fra Fjordvejen fra Gyvelbo til Kolonien Isøre. Det er primært den tætte 

trafik til og fra kolonien hele året rundt, der slider på dette vejstykke. Entreprenør Søren Pallesen 

fylder huller et par gange årligt. Men grundejerne har også andel i disse problemer: Iflg. reglerne 

SKAL beplantning, træer og buske beskæres sådan, at minimum 4,2 meters højde og  2,5 meter fra 

vejmidte holdes frie for at undgå huller og bredere og bredere rabatter. Reglerne tager også sigte på 

brand-, rednings- og renovationskøretøjers fri passage. Se www.nrk.dk/teknik og miljø 

 

Hussalg: 

Korshage Fjordvej 26 er sat til salg. Det er stadig en god tradition og uskreven regel, at medlemmer, 

der ønsker at sælge, informerer bestyrelsen inden annoncering. Vi modtager ofte opfordringer fra 

folk, der er interesserede i at købe sommerhus netop i vores område. 

 

Generalforsamlingen er sat til lørdag den 18.juni og naturpleje-weekenden til 3.-4.september 2005. 

Reserver datoerne allerede nu.  

Bestyrelsen ønsker medlemmerne et glædeligt nytår og gensyn i 2005, ligesom vi mindes dem, som 

vi har mistet i årets løb. Vi tænker især på Knud Tornøe, der var med i bestyrelsen i flere år, og  

som ydede en smuk indsats, både juridisk og menneskeligt.   
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