Årsberetning 2021-22
Det har atter været et fredeligt år i Korshage Grundejerforening. Bestyrelsen har holdt 3 møder,
hvor vi især har drøftet og forholdt os til naturen, vejene, trafikken, beskæring og økonomi.
Naturen og lokalplanen
Her følger 3 vigtige citater fra vores lokalplan, som vi bør gøre vores bedste for at overholde, hvis
Korshage fortsat skal være et dejligt naturområde:
1.”Lokalplanens formål er at sikre området som helhed bevarer sin karakter af sammenhængende
naturområde”.
2. Der må ikke anbringes levende eller kunstige hegn bortset fra læhegn i umiddelbar tilknytning til
bebyggelsen.
3. Beplantning skal begrænses og vedligeholdes således at der ikke opstår sammenhængende
skovarealer.
Herunder er et par billeder til inspiration.

Siden sidste generalforsamling har Skov-og naturstyrelsen gjort et kæmpe arbejde på de offentlige
arealer. Det er blevet ryddet godt og grundigt på arealerne langs Isefjorden og der er sat nye hegn
op til indhegning af foldene på Kattegatsiden. Stien langs Kattegat er også blevet gjort farbar igen.
Naturplejedagen foregik i 2021 som vanligt i en god og arbejdsom stemning. Der blev arbejdet
både med at fjerne gyvel og birk i lyngen langs Isefjorden, og der blev også fjernet pil på
Porseengen. Bagefter var der sandwich fra Rørvig Kro og dejligt hjemmebag.
Vi håber at kunne gentage succesen lørdag den 10. september.
Vejene
En af foreningens opgaver er at vedligeholde vejene. De bliver repareret hvert år – også i år.
Der er flere af jer, der har udtrykt bekymring over, at der køres for stærkt på vores veje. Derfor
denne opfordring. Vis hensyn og SÆT FARTEN NED.
Vi har i det forgangne år haft særligt fokus på hjørnerne, hvor der flere steder er virkelig dårligt
udsyn. Stor tak til de af jer, der har gjort noget for at bringe den sag i orden. Vi håber, at resten vil
følge trop.
Pas på børnene
Som en konsekvens af dårligt udsyn ved en del hjørner, for hurtig kørsel og rigtig mange små bløde
trafikanter, har vi i bestyrelsen besluttet at købe et antal flytbare ”Legende børn” skilte.
Det er meningen, at de kommer til at stå et tilgængeligt sted, hvor man kan hente dem og stille
dem op, når man er i sommerhus med mindre børn. Og selvfølgelig fjerne dem igen efter brug.
Nærmere herom, når vi har skiltene og ved, hvor de kan afhentes.

Beskæring langs vejene
Der er heldigvis en del af jer der har fulgt opfordring fra både kommune og bestyrelse til at rydde
langs vejene, så der er plads både i højde og bredde til at større køretøjer som fx brandbiler kan
komme frem uden at få kørt sidespejlene af. Tak for det. Og til de af jer som ikke har gjort det
endnu: vil I ikke nok få det gjort? Er I i tvivl om noget, er I meget velkomne til at kontakte
bestyrelsen ligesom I kan låne både topskærer og kratrydder ved henvendelse til os.
Hunde
Der bliver flere og flere hunde, og Korshage er et yndet sted at lufte dem – desværre bliver rigtig
mange luftet uden snor. Det er forbudt. Hunde skal også være i snor på stranden i perioden 1.
april til 30. september.
Det er jo ikke for at genere hverken hunde eller hundeejere, men for at beskytte fx lærkereder,
harekillinger, rålam o.lign.
Vi håber at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen på Rørvig Kro. Efter generalforsamlingen
vil Jørgen Stoltz og fortælle om, hvordan Korshage med fordel kan plejes til gavn for såvel
grundejere som naturen.
Rigtig god sommer til jer alle!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

