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Efter sidste års lidt hektiske generalforsamling blev bestyrelsen enige om at fortsætte arbejdet 
som hidtil og efterkomme generalforsamlingens ønske om at fremkomme med et ændringsforslag 
til vore vedtægter, så de var i overensstemmelse med virkeligheden. Derfor er der i år forslag om 
et par vedtægtsændringer, og dette bevirker, at der ved dette års generalforsamling igen vil være 
en ekstraordinær generalforsamling. 

I løbet af året har vi i bestyrelsen desværre mistet et af vore medlemmer, da Anne Schmidt under 
tragiske omstændigheder afgik ved døden. Det medfører desværre også, at hendes mand Benny 
Wind trækker sig fra bestyrelsen, så vi har i den grad brug for nye bestyrelsesmedlemmer ved den 
kommende generalforsamling. Derfor udsender vi med beretningen en kraftig opfordring til at give 
et nap med i bestyrelsen. Der er ikke tale om mange timers hårdt arbejde, men hyggelige møder i 
rare omgivelser. 

Vi har afholdt fem møder i bestyrelsen. Det er samme antal som vi plejer. 

Vi fik langt om længe opsat et spejl i krydset på Østvej, og vi må erkende, at denne sag kunne være 
løst noget hurtigere. Men spejlet er der, og det fungerer efter hensigten. Vi skal dog sørge for, at 
spejlet ikke dækkes vildtvoksende hækplanter. 

Og i samme forbindelse vil vi igen minde vore grundejere om, at vi har pligt til at sørge for, at vore 
skelplanter ikke vokser ud i kørebanen på vore fælles veje. Vi har det med hvert år i beretningen, 
og vi håber på, at de berørte grundejere får gjort deres pligt. 
 

Vejene. 

Vores vejansvarlige, Henning, har igen i år været på rundtur med Niels eller Rasmus Kæmpe, når 
vejene skulle have en omgang. Ind i mellem har et par stykker fra bestyrelsen været ude med grus 
og dække de værste huller, når der var behov for det.  

Vi mener selv, at vejenes tilstand er udmærket, og det er vores opfattelse, at Niels Kæmpe gør 
arbejdet på en tilfredsstillende måde og efter de retningslinjer, vi udstikker, så det er fortsat hans 
firma, der vedligeholder vores veje. 

 

Ny bom ved Enghavevej 

Vi fik en henvendelse fra Enghavens Grundejerforening, om de (med tilladelse fra Kalundborg 
Kommune) måtte opsætte en bom mellem Enghavevej og Kæruldsvej, så der blev spærret for 
gennemkørsel. Oprindelig ville Enghaven have bom i begge ender af den vej, der fører fra 
Kæruldsvej til Enghavevej. Vi tog kontakt med det medlem, der bor på hjørnegrunden på Østvej og 
Kæruldsvej og talte med dem. De var meget interesseret i, at der blev udsat bom mellem 
Enghavevej og Kæruldsvej, men kun der. Dette meddelte vi Enghavevej, som så opsatte en bom, 



der afskar biltrafikken fra Enghavevej til Kæruldsvej, men tillod cykler og gående. Dette har 
fungeret fint efter vores opfattelse.  

Efter et par måneder modtog et antal personer, deriblandt formanden en mail fra en beboer i 
området, som følte sig krænket over bommen, og vedkommende havde klaget til Kalundborg 
kommune og forlangt indsigt. I bestyrelsen foretog vi os ingenting, da vi jo intet havde foretaget 
os. 

Senere har vi erfaret, at Kalundborg kommune ikke agter at foretage sig noget 

 

Oprensning af Åbækkenbrinken 

Dette skete som planlagt i efteråret 2021, og fordi vi efter vores sidste møder med drænlauget og 
Enghaven havde  opnået enighed om, at Enghaven skulle være med til at betale for oprensningen 
lukkede vi sagen der. Og dermed sluttede mange års diskussioner med Enghaven, som nu 
fremover er med til at betale for den oprensning, der foretages hvert andet år. 

 

Kalundborg Kommune og Sukkerkanalen. 

Det er tilsyneladende blevet til ”Den uendelige historie”. 

Der har været voldsomme diskussioner om KK rolle i sagen om beredskab og renovering af 
stigbordet og de andre broer. 

Under stormen Malik havde vores forening og andre foreninger i området svært ved at komme i 
kontakt med beredskabet, og da det lykkedes, mente de ikke, at de kunne gøre noget. Det var jo 
fredag eftermiddag. Det udløste stor vrede mange steder i Bjerge Sydstrand og vi har været i 
kontakt med mange andre frustrerede foreninger herude, men da pressen kom ind i sagen, blev 
KK i den grad irettesat. Der er nu lavet en beredskabsplan for hele området. 

Vi har i foreningen fået en god kontakt med en lokalpolitiker, som gerne vil spørge ind til de 
problemer, vi føler vi har i forhold til KK. Det har givet os nogle informationer, der ellers er svære 
at skaffe. Vi ved nu, at stigbordet over Sukkerkanalen, som var blevet lovet udskiftet, nu skal 
repareres ved hjælp af overflytning af penge fra andre brorenoveringer. Bestemt ikke en optimal 
løsning. Vi prøver fortsat på at få en god løsning, så Sukkerkanalen ikke bliver oversvømmet ved 
stormflod og samtidig, at der altid er afkøb til Storebælt. 

 

HJEMMESIDEN 

Den har Benny arbejdet med gennem hele året. Nu fungerer den helt fint. Det har været en træls omgang 
at skifte ”leverandør”. Vi håber, der er nogle i foreningen, som har et vist flair for at arbejde på og med en 
computer, så vi stadig kan vedligeholde vores hjemmeside, hvor alle referater lægges ud på.  

                               



Foreningens status er, at medlemstallet er opadgående, og vi arbejder selvfølgelig på at nå frem til, at alle 
matrikelejere også bliver medlem af grundejerforeningen. Vi er i gang med et større oprydningsarbejde 
omkring foreningens papirarkiver, som da det blev overdraget til undertegnede fyldte fem store papkasser. 
Der er ikke nogen i bestyrelsen, der havde lyst til at være arkiv for foreningen, og  en gennemgang af 
papirerne, har det da også vist, at der er en masse, der kan kasseres. 

Til slut vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for et fremragende samarbejde i det forløbne. Det havde 
været en fornøjelse at sidde for bordenden i denne bestyrelse. 

 

 

 

 


