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Det har heldigvis atter været et fredeligt år på Korshage. Der bliver ryddet godt op på 
grundene, og I er alle med til, at der bliver passet godt på vores dejlige sted. 
 
Siden sidste årsberetning har 7 ejendomme skiftet ejere. 3 af dem som følge af 
generationsskifter -  alle ønskes tillykke med overtagelsen og rigtig hjertelig velkomne i 
foreningen. 
Når der ikke nævnes navne og adresser her, er det fordi årsberetningen kommer til at 
ligge på vores hjemmeside, og af hensyn til privatlivspolitikken har vi valgt ikke at skrive 
navne og adresser her. I har fået den reviderede adresseliste sammen med denne 
årsberetning og kan finde de nye navne der. 
 
2 ældre sommerhuse er revet ned og 2 nye mere tidssvarende huse er opført. Det ser 
rigtig fint ud. 
 
 



 
Der er tradition for at årsberetningen indeholder en mere eller mere indtrængende appel 
om, at lokalplanen – og andre love og forordninger bliver respekteret og overholdt. 
 
Denne jubilæumsberetning vil ikke være nogen undtagelse! 
 
Foreningen har i år eksisteret i 60 år. Som nævnt i nytårsbrevet så har det i alle 60 år 
ligget skiftende bestyrelser på sinde, at Korshage skal forblive et dejligt naturområde.  
Det er vi nok alle enige om. 
Der kan selvfølgelig være divergerende meninger om, hvad et dejligt naturområde er. 
Skov eller hede? Træer eller lyng? Frit syn til naboer og genboer eller tillukkede grunde? 
Der er til gengæld ingen tvivl om, hvad hensigten har været fra starten: der skal være lys 
og luft, bevoksning skal holdes nede, lyngen bevares osv. 
Der er sådan set heller ingen tvivl om, hvad der står i lokalplanen:  
 
Formålet med lokalplanen er: 

• At bevare sommerhusområdets særlige karakter med store grunde 
• At sikre at området som helhed bevarer sin karakter af sammenhængende 

naturområde 
 
Det med det sammenhængende naturområde vanskeliggøres hvis der ses stort på 
paragrafferne 8.1.og 8.2:  
 

• der må ikke anbringes levende eller kunstige hegn bortset fra læhegn i umiddelbar 
tilknytning til bebyggelsen 

og  
• beplantning skal begrænses og vedligeholdes således, at der ikke opstår 

sammenhængende skovarealer 
 
Når vi i bestyrelsen bliver ved med at gentage det, er det fordi det er vigtigt. De åbne 
arealer er det, der giver Korshage sit særpræg. Bliver det hele skov, mister vi det 
enestående ved Korshage. 
 
  



 
 
Når alt det er sagt, så står der heldigvis tilbage at takke de rigtig mange af jer, som gør et 
kæmpe arbejde på jeres grunde i bestræbelsen på at overholde lokalplanens 
bestemmelser. 
 
 
 

 
 
Det er desværre nødvendigt til stadighed at minde om, at der er regler for, hvordan 
bevoksningen ud mod vejen skal holdes nede. 
 
Klik venligst på nedenstående link og se den lille film 
https://dreambroker.com/channel/ax74qrnk/w8t794ag 
 
 
Ligesom vi igen skal minde om reglerne om, at hunde skal holdes i snor  
Og Klik også gerne på dette link og se den lille film http://www.flinkafnatur.dk/regler-for-hunde-i-natur/ 
 
Og nu vi er ved påmindelserne så husk venligst at fjerne kvasbunker. 
 
En meget hyggelig tradition er den årlige naturplejedag, som arrangeres i samarbejde med 
Skov-og naturstyrelsen. Ideen med at invitere, børn, svigerbørn og børnebørn med til at 
deltage i løjerne er ved at slå rod. Det er en stor glæde for bestyrelsen, at så mange 
deltager. Det er blevet en rigtig hyggelig tradition, som vi håber at I fortsat vil bakke op om. 
Det er altid den 2. lørdag i september. I år er det den 14. september. 
 
Der er andre end os der bor her, som synes det er dejligt at gå tur, lufte hunde, kigge på 
fugle eller fiske. Nogle af dem parkerer langs Fjordvej, hvilket hverken pynter eller fremmer 
sikkerhed for andre trafikanter til fods eller til hjuls. 
 
Da det ikke er ulovligt, er der ikke så meget andet vi kan gøre ved det end at appellere 
venligt til brug af parkeringspladsen. Til det formål har vi udarbejdet 2 sedler (vedhæftet), 
som kan printes ud og lægges bag vinduesviskerne, og så må vi håbe på, at det hjælper. 
 



Der er stadig medlemmer som ikke er klar over, at vi i foreningen har en rigtig fin 
hjemmeside. Her finder I mange gode råd om naturpleje, beretninger om Korshages 
historie, gamle referater og nytårsbreve osv. Brug den endelig: http://korshage.info/ 
 
 
Vejene har igen fået en omgang og de værste huller er udbedret. Kør dog fortsat 
langsomt. Især er der et par farlige hjørner på Gyvelvej, hvor oversigten er dårlig. Der 
færdes en del små bløde trafikanter her, og de skulle nødig komme til skade. 
 
Vi vil også endnu engang gøre opmærksom på, at foreningen råder over såvel topskærer 
(henvendelse til Martin Holm) som kratrydder (henvendelse til Jesper Nielsen). Begge maskiner kan 
lånes kvit og frit.  
 
Derudover er I selvfølgelig alle mere end velkomne til at kontakte bestyrelsen om stort og 
småt. 
 
Forhåbentlig ses vi alle til generalforsamlingen lørdag den 15. juni. Som indledning til 
generalforsamlingen vil Jørgen Stoltz komme og fortælle om spiselige planter, som kan 
plukkes i vores område. I anledning af jubilæet vil der også i år blive serveret en let frokost 
efter generalforsamlingen. 
 
I ønskes alle en rigtig god sommer. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 


