
Bestyrelsens beretning for det forgangne år 2009-2010 

Først velkommen til: Jean Lee Ryberg Vejby Strandvej 82 

Det har været et travlt år, hvor bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder. 
  
Nogle af de ting vi har beskæftigede os med i bestyrelsen har været: 
Etableringen af hjemmesiden www.holloselundstrand.dk 
Via hjemmesiden har vi meget hurtigere og billigere mulighed for at bringe aktuelle 
informationer. 
Vi kan se, at den allerede bruges. 
  
Desværre var et af de andre punkter det tilbagevendende punkt med støjende hunde. 
Bestyrelsen har igen fået nogle henvendelser om støjende og truende hunde, hvorfor vi 
tog kontakt til det lokale politi. De tog en snak med vedkommende hundeejer og vi kan 
konstaterer en bedring. 
 
Enkelte grundejere har også fået en venlig henstilling om, at få beskåret beplantningen ud 
mod vejen. Og tak for en hurtig reaktion. Men jeg må minde om, at der stadig er nogle 
stede hvor gener i rabatten, der gælder træer, buske og sten i rabatten. 
 
En henvendelse til Gribskov kommune teknisk forvaltning oplyste at stien i forlængelse af 
Barritvej kaldet ”Barritvejstien” er privat område. Henvendelsen drejede sig om at få det 
opsatte raftehegn fjernet /reduceret, så man stadig havde et kik til vandet, når man kom 
kørende af Barritvej. 
Det viser sig at stien er delt i to stykker på langs. Det ene stykke er tillagt Jørgen 
Andreasen Kystvej 45 og det andet stykke til Anne Karebæk Kystvej nr 57 
Plankeværket er opsat af Lise Aagaard Kystvej 55, som ikke er ejere af stien. 
Der er lavet en mundtlig aftale med Lise Aagard om reducering af hegnet med stor hjælp 
af Anne Karebæk. 
Forhåbentlig sker der snart noget eller må vi genoptage kontakten. 
 
På arbejdsdagen i efteråret opdagede vi at porten til stranden ikke så alt for godt ud. Ole 
tilbød at male den. Tak til Ole for det. 
Trappen til stranden har i nogen tid krævet en del eftersyn af trin. Især på den nederste og 
ældste del. 
Derfor besluttede bestyrelsen at få et tilbud på reparation af de nederste trin. Vi fik et tilbud 
på 14.000 kr og i det meget tidlige forår blev de nederste 60 trin udskiftet. 
 
I løbet at vinteren har der været en del omtale om kommunens projekt om kystsikring ved 
hjælp af sandfodring. Foreningen forsøger at holde sig orienteret gennem pressen og ikke 
mindst gennem vores medlemskab af landliggersammenslutningen. Sammenslutningen er 
vores talerør i kontakten med kommunen.  
 
Ved et besøg i december ved den flotte nymalede port til stranden, måtte vi konstatere at 
porten var i så dårlig stand, at der måtte gøres noget. Det blev hurtigt klart at der var 
mange skavanker og desuden råd i porten. 

http://www.holloselundstrand.dk/


Bestyrelsen besluttede derfor at udskifte porten.  Den hårde vinter med megen frost betød 
at porten først blev udskiftet her i april med en gitterport. Det kom til at koste 20.000 kr. 
Det er stadig den samme nøgle der skal bruges 
Der mangler stadig et par småting omkring lågen blandt andet vrideren på indersiden. 
 
Arbejdsdagen blev desværre aflyst pga. regn. Heldigvis var vejret med os på den anden 
arbejdsdag. Tak til alle de der mødte op og gav en hånd med. 
 
Landliggersammenslutningens forårsmøde handlede om sandfodringen.  
 
 Dette er arbejdsgruppens forslag til en fordeling af udgifterne 
  
Matriklens afstand fra kysten Anslået udgift  pr. lodsejer pr. år 

Genopretning, 2011-13 Vedligehold, 2014 og frem 
Zone 1: indenfor 200 m. Kr. 1.950,00 Kr. 450,00 
Zone 2: mellem 200 og 500 m Kr. 1.300,00 Kr. 300,00 
Zone 3: mellem Vi og 1 km Kr.     650,00 Kr. 150,00 

Fordeling af udgifter for grundejerne 

Hele forslaget kan ses på vores hjemmeside.  

 
Det er en meget stor hjælp hvis foreningen har jeres e-mailadresser. Det er hurtigere og 
sparer os for mange udgifter.  
 


