
Årsberetning 2017-18 
 
Årsberetninger har det med at ligne hinanden – og denne kommer ikke til at adskille sig 
væsentligt: der vil være lidt om vejene, bevoksningen, naturplejedagen, Skernrenden osv. 
 
Selvom det måske er lidt kedeligt, så er det også udtryk for at vi ikke har de store 
problemer og skærmydsler i foreningen, og det er da bare rigtig dejligt. 
 
Som bestyrelsen ser det, er det fordi vi alle holder rigtig meget af Korshage og ønsker at 
bevare det som det dejlige område det er. Efterhånden er det ret enestående at se et 
sommerhusområde uden hegn, hække, græsplæner, blomsterbede osv. Det skyldes i høj 
grad det store arbejde, som I alle udfører på jeres grunde. Tak for det! 
 

 
 

 
 
På sidste års generalforsamling blev der stillet spørgsmål om, hvem der havde jagtretten 
på Korshage og om der dog ikke kunne blive ryddet lidt ud i bestanden af rådyr, som 
bærer store mængder af flåter, som vi andre så får fornøjelsen af at pille af. 
Vi har i bestyrelsen undersøgt sagen og svaret er, at der hverken bliver eller vil blive holdt 
jagt på vores arealer.  
 



Som nævnt i nytårsbrevet har kommunen valgt at skrinlægge en ny lokalplan for vores 
område. Det kan synes lidt ærgerligt efter alt det arbejde vi havde med udarbejdelse af 
forslaget år tilbage, men vi har i bestyrelsen valgt ikke at gøre mere ved sagen. 
 
På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen at arrangere en gåtur langs 
Skernrenden for alle interesserede. Af en eller anden grund bliver renden altid et emne på 
generalforsamlingen, selvom den faktisk kun er rigtig interessant for bredejerne. Den 
aftalte tur skulle arrangeres sammen med Langesøvængets Grundejerforening, der har 
ansvaret for Skernrendens udløb samt vedligeholdelse af samme. Det er også fra 
Langesøvængets Grundejerforening, at der udsendes regninger til bredejerne. 
 
Turen blev afholdt 2. pinsedag med deltagelse af 7 medlemmer fra Korshage 
Grundejerforening og 5 medlemmer fra Langesøvængets Grundejerforening. Det hele 
foregik hyggeligt og afslappet i det dejlige vejr, og vi konstaterede, hvad vi altid har 
konstateret: nogen steder ser alt fint ud, andre steder trænger renden til at blive renset. 
Det man kan konkludere er måske nok, at det kommer til at gå værst ud over de bredejere, 
som ikke renser op, idet det er deres egne og naboernes grunde, som vil være i fare for at 
blive meget fugtige, så mon ikke de finder ud af det i fred og fordragelighed.   
 

  
 
Vejene har fået en ordentlig omgang. Selvom det ikke har været en hård vinter, var der 
mange huller i vejen.  
Bestyrelsen anmoder så inderligt om, at kommunens bestemmelse vedrørende beskæring 
langs vejene overholdes. Vi repeterer lige: der skal ryddes 2,75 meter fra midten af vejen 
og ind til siden og 4,5 meter i højden. Når disse retningslinjer ikke overholdes kan det få 
alvorlige konsekvenser: skraldebilerne får kørt sidespejle af, vejene bliver kørt skæve fordi 
bilerne søger over i genboens rabat, børn kan blive kørt over, fordi bilerne ikke kan se 
rundt om hjørnerne osv osv. 
Det er ikke retningslinjer der er skabt for at genere grundejerne. De er lavet for at sikre at 
vi kan få hentet affald, at vi kan få slukket brande, at der er ordentlige oversigtsforhold, så 
ulykker forhindres og at der er ordentlige forhold for skralde- og brandmænd.  
Så altså gå ud og mål og ryd efter forskrifterne – til glæde for alle. 
 
 
 



Naturplejedagen var en stor succes. Vi var mange fremmødte, flere generationer var mødt 
op, vi fik ryddet et stort stykke langs fjorden for gyvel og birk, der var sandwich fra Rørvig 
Kro til frokost – og vi havde det rigtig hyggeligt. 
 
 

 

 
 
Vi håber på, at succesen vil gentage sig. Det er som altid anden lørdag i september – det 
er i år den 8. september. Sæt gerne kryds i kalenderen og adviser børn, svigerbørn og 
børnebørn. 
 
Der er kommet nye retningslinjer angående opbevaring af data. Vi arbejder i bestyrelsen 
på at finde ud af, hvilke konsekvenser det har for os. I hører nærmere. 
 
Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen på Mårbjerggård. Som det fremgår af 
indkaldelsen starter vi med et oplæg om Geopark Odsherred.  
 
Rigtig god sommer til jer alle 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
 


