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Kære medlemmer af Korshage Grundejerforening. 

 

Godt nytår til alle! 

Stormen ”Allan” mandag den 28. oktober og stormen ”Bodil” den 5. december var hårde ved vores område, og der vil 
formentlig gå lang tid, inden området igen ligner sig selv.  

Vejene - både asfaltvejen og grundejerforeningens grusveje - blev blokeret af store træer. Skovene tog også stor skade, 
og mange steder i vort område er der væltet træer under begge storme.  

Store dele af det østlige område fra Korshage-spidsen i nord til kolonierne i syd var oversvømmet, og dele af Korshage 
Fjordvej var spærret af vand. 

Flyndersø gik langt over sine bredder, og vandet stod op på den anden side af asfaltvejen. De 2 små huse, der stod 
nord for Flyndersø, er hårdt ramt og formentlig totalskadede. 

Grundejerforeningen vil holde sig i kontakt med Naturstyrelsen Vestsjælland om planerne for ”reparationer” i vores 
område.  

Lokalplanen 

Som det er kendt, har Odsherred Kommune sat gang i arbejdet med en ny lokalplan ved at lade en arkitekt 
foretage en registrering af alle husene i vores område. Registreringen er ved at blive gjort færdig, og 
bestyrelsen har bedt forvaltningen om en kopi af den færdige registrering med henblik på at gøre den 
tilgængelig enten på vores hjemmeside eller ved rundsending. 

Registreringen er første skridt i det videre arbejde med en ny lokalplan. Der foreligger dog endnu ikke en 
tidsplan for arbejdet, da udvalget har besluttet, at arbejdet med vores lokalplan skal afpasses med en presset 
forvaltnings øvrige opgaver. 
 

Generalforsamling 2014 

 

Årets generalforsamling finder sted lørdag den 21. juni, kl. 10.00, på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49. 

 
Naturpleje 
 
Skovvæsnet har både i foråret og i efteråret slået roserne på strandengen, og det bliver interessant at se, hvordan 
væksten af roserne bliver fremover, når storm og højvande har gjort sin indflydelse gældende. 
 
I år afvikles naturplejedagen lørdag den 13. september klokken 10 til 16 med indbygget fællesfrokost. Mødestedet bliver 
parkeringspladsen ved Kattegat. 
 



Flere grundejere har i de sidste par år fået slået lyngen på deres grunde. Det bliver spændende at se, hvorledes lyngen 
trives. 
 
Læs mere om naturpleje (og meget andet) på foreningens hjemmeside: www.korshage.info.dk 
 
 
Hussalg 
Korshage Lyngvej 8 er købt af Michael Højgaard Abrahamsen og Helle Abrahamsen  
 
Korshage Gyvelvej 13 er købt af Annette Pop Grøndahl og Steen Vennerberg Grøndahl 
 
Vi byder begge familier hjertelig velkommen til Korshage og Korshage Grundejerforening 
 
Vejene 
 
Efteråret og den første del af vinteren har været våd og fugtig, uden at vi endnu har haft frost. Især Korshage Fjordvej 
må vi efter oversvømmelsen se nøje efter, idet den jo i sagens natur kan være blevet ganske blød. 
Der er en del huller rundt omkring på vejene, men som tidligere venter bestyrelsen med at sætte vedligehold i gang indtil 
foråret. 
 
Vores vejsten var blevet falmede i malingen, så bestyrelsen har i efteråret fået malet stenene op. 
 
Og så bliver bestyrelsen igen igen nødt til i bestemte vendinger at opfordre medlemmerne til at klippe og beskære langs 
vejene. Det kommunale krav er, at der SKAL være fri passage 2,5 meter fra vejmidte til begge sider og 4 meter i højden. 
Trods de årlige opfordringer er der fortsat problemer en del steder med at overholde dette krav, og det betyder, at brand- 
og redningskøretøjer og renovationsvogne ikke kan komme igennem. Stormene fik desværre ikke løst problemet for os. 
 
Hunde 
 
Desværre ser vi både grundejere og deres gæster gå tur med vores firbenede venner, uden at hundene er i snor. Det er 
ikke noget stort problem om vinteren, men i yngleperioden fra april til oktober er det ærgerligt at se hunde strejfe rundt, 
jagende på et stykke råvildt eller en hare, hvilket der desværre har været flere eksempler på. 
 
Dødsfald 
  
Vort mangeårige medlem Ole Wolsing, Korshagevej 63, døde i december 90 år gammel. Ole Wolsing var medlem af 
bestyrelsen i en lang årrække. Æret være hans minde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
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