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Sæsonen huskes for en mindre orkan 8.januar, en våd sommer og igen et usædvanligt langt og 

smukt efterår i denne urolige verden. 

 

Naturplejen 

er igen i år prioriteret højt. Der var stort fremmøde til naturpleje-weekenden 10. – 11.september, 

hvor der blev fjernet uønsket birk mv. på lyngsletten. Om formiddagen stod den vidende 

naturkonsulent Jørgen Stoltz  for en spændende og pædagogisk rundvisning  på de fredede arealer 

og kom med nyttig rådgivning vedr. naturpleje på  3 – 4 af vores parceller. Det er bestyrelsens 

indtryk, at medlemmerne sætter pris på hans gode professionelle råd og vink. Alle er velkomne til at 

kontakte ham mhp. aftale om rådgivning, naturligvis mod honorar (tlf. 5993 0216, e-mail 

silvadanica@msn.com). I øvrigt har bestyrelsen bedt ham om at forfatte en opfølgning af 

Naturplejeplanen, som snart er 10 år gammel. Opgaven er feks. at præsentere 10 gode råd vedr. 

naturplejen i vores område. 

Alfa og omega er nænsom, men konsekvent, fældning og rydning i harmoni med den særegne natur 

i vores område. 

Vi har fortsat et godt og tæt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen vedr. pleje af de fredede 

arealer. Således må det siges, at vi har gode og kompetente samarbejdspartnere vedr. naturplejen.  

 

Vejene: 

Atter i år er det Fjordvejen fra Gyvelbo til Kolonien Isøre, der slides hårdest på. Kolonien bruges jo 

hele året rundt med tæt trafik til følge. Denne skal begrænses mest muligt, ligesom grundejerne har 

pligt til at beskære vegetation ud mod vejen iflg. de gældende regler, som nævnt i referatet fra årets 

generalforsamling 18.juni ( 2,5 meter frit fra vejmidte).  

I øvrigt er den længe planlagte bom i det sydvestligste hjørne af vore område sat op. Forhåbentligt 

vil den sætte en stopper for generende kørsel til/fra vores område. 

 

De fredede enge 

syd for Fjordvejen trænger til rydning for ikke at springe i skov. P.t. er sagen gået i hårdknude, da 

ejeren ikke er tilbøjelig til at foretage rydningen. Bestyrelsen vil nu at rette henvendelse til amtets 

fredningsnævn mhp. rydning/fældning i henhold til fredningsbestemmelserne. Først vil Rørvig 

Naturfredningsforening dog blive hørt i sagen. 

 

Hussalg: 

Korshage Fjordvej 26 er solgt til Andreas Olrik, der bydes velkommen. Korshage Gyvelvej 7 er i 

skrivende stund sat til salg. 
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Personalia: 

I sommer døde Erik Korshagen. Han var pioner i arkitektoniske og landskabsmæssige anliggender i 

vores område. Indtil det sidste deltog han aktivt med sine markante holdninger i debatten om 

naturplejen/bebyggelsen på Korshage. Æret være hans minde. 

 

Jubilæum: 

Korshage Grundejerforening fylder 50 år i 2009. Det skal fejres med maner. Ivan Baumann og Bo 

Maltesen er bestyrelsens frontfigurer i den anledning. 

 

Aktiviteter i 2006: 

Generalforsamling er sat til 17.juni. Reserver datoen allerede nu. Nærmere information kommer 

senere. Mht. naturpleje-weekend har bestyrelsen besluttet at springe 2006 over. Medlemmerne har 

ydet en formidabel indsats de seneste år og trænger nu til ”ferie”, ligesom der ikke er påtrængende 

opgaver for tiden. 

 

Opdateret medlemsliste 

er vedlagt dette nytårsbrev. Belært fra tidligere katastrofesituationer (orkanen dec. 1999) opfordres 

de medlemmer ,hvis tlf.numre og mailadresser mangler, at meddele disse til undertegnede mhp. 

opdatering. 

 

Glædelig jul, godt nytår og på gensyn i 2006 til alle medlemmer. 

 

 

 

Joachim Knop 

 

 

 

 

 


