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Kære alle beboere på Korshage!

Bestyrelsen ønsker med dette nytårsbrev at ønske jer alle et rigtig godt nytår – og samtidig sige tak for 
året der gik. Tak for en hyggelig naturplejedag, hvor vi også nåede at spise frokost og holde ekstraordinær 
generalforsamling og få vedtaget vedtægtsændringerne. Tak til alle de grundejere der gør et stort arbejde 
med at rydde og give plads til både lyng og fine kig gennem træerne.

2014 har været et fredeligt år. Ingen storme har hærget. Ingen væltede træer har forårsaget store 
ødelæggelser. Ingen oversvømmelser har ødelagt beplantning og veje, og så vidt vides har vi også stort set 
været forskånet for indbrud.

Vi har derfor kunnet nyde den dejlige sommer med lange solskinsdage, forfriskende svømmeture i Kattegat 
og smukke solnedgange og i disse sidste decemberdage, er der sikkert en del af jer der nyder et snedækket 
Korshage og den friske klare luft.



Lad os håbe, at 2015 også vil blive et fredeligt år, hvor vi alle kan komme til Korshage og slappe af og nyde 
den dejlige natur, som vi alle holder så meget af.

Lidt nyt er der dog at berette: Som alle ved, var stormene Adam og Bodil i 2013 særdeles hårde ved kysten 
langs Kattegat – 2 huse blev bl.a. helt ødelagt. 

På den baggrund har lodsejere langs Kattegatkysten nedsat en styregruppe, som vil kigge på hvilke 
muligheder der er for at sikre kysten og de bagvedliggende naturområder og huse.

Det er et krævende og omfattende arbejde, som endnu er i sin startfase. Bestyrelsen er repræsenteret i 
styregruppen ved Jens Peter Sandholdt, og I vil blive orienteret, når vi ved noget mere.

Nyt er også, at ansøgning om byggetilladelse samt anmeldelse af nyt byggeri fremover kun kan ske digitalt. 
Odsherred Kommune har valgt at Byg og Miljø skal være den digitale ansøgningsløsning, så er der nogen af 
jer der påtænker at om- eller nybygge, så skal I gå ind på www.bygogmiljoe.dk og søge den vej.

Der er desværre ikke noget nyt om lokalplanen. Vi ”ligger stadig i bunken”. Forhåbentlig ved vi mere, når vi 
mødes til generalforsamlingen, som i år afholdes lørdag den 13. juni.

Og intet nytårsbrev uden en anmodning om at rydde 2,5 meter til hver side fra midten af vejen, som det er 
foreskrevet af kommunen. 

Endnu engang rigtig godt nytår – og på gensyn på Korshage i 2015!

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen

Anne Marie Ludvigsen


