
 

 

Nyhedsbrev efterår 2022 – G/F Drøsselbjerg Klint 

 

 

 

Kære grundejere 

”Se, det summer af sol over engen 

honningbien vil fylde sin kurv” 

Som biavler må jeg konstatere, at det ikke helt gik som i Holger Drachmanns gamle sang. Det blev et år, 

hvor bierne måtte flyve med halvfyldte kurve. Et år med mindre nektar i blomsterne og dermed også 

mindre honning til biavleren. 

Sommeren 2022 blev i det hele taget en anderledes sommer. Masser af dejlig sol og varme, men også en 

sommer, hvor vi kikkede langt efter regn.  

Nye grundejere 

Nye grundejere er kommet til siden april på Jarlsvej 23. 

Velkommen til jer.   

Økonomi 

Vores økonomi ser fortsat sund ud og udgifterne i 2022 ser ud til at holde sig indenfor budgettet. 

Bestyrelsen forventer også et pænt overskud i 2022.  

Generalforsamlingen  

I år holdt vi generalforsamling på ”det normale tidspunkt” i maj hos Berit og Benny på Gårdhøjsvej. En 

velbesøgt, levende og god generalforsamling. Det vigtige punkt på generalforsamlingen var stillingtagen til 

fremtidig opbevaring af badebro og tømmerflåde. Der var heldigvis enighed om bestyrelsens anbefaling; alt 

skal op og opbevares på stranden. 

Under evt. var der en forespørgsel om mulighed for gadespejl/fiskeøje på hjørnet ved Gårdhøjsvej 6 – ved 

huset i svinget. Jeg lovede at undersøge sagen, og har talt med den ansvarlige medarbejder i Kalundborg 

Kommune. 

Vi må ikke selv opsætte skilt, heller ikke selvom vi har aftale med lodsejer. Al skiltning skal godkendes af 

politiet! 

Generelt er myndighederne meget tilbageholdende med gadespejl, og alle andre muligheder skal være 

udtømt før det opsættes. Den kommunale medarbejder ville dog gå videre til politiet med; 

baggrundsskiltning (de rød/hvide skråstriber) på alle fire hjørner (findes allerede). Generel nedsættelse af 

hastigheden fra det første sving på Gårdhøjsvej ned til Valhallavej på 40 km/t. 

Referat af generalforsamlingen på foreningens hjemmeside, 

https://www.drosselbjergklint.dk/generalforsamlinger/  



Vejene 

Som vanligt var vinteren var hård ved Valhallavej og det 

øverste stykke af Mjølnersvej. Afretning og et lag 

calciumklorid bragte den i april/maj tilbage i god stand, som 

holdt sommeren over. 

I perioden 1. oktober til 1. april er det os selv der 

vedligeholder de to veje. 

Du er velkommen til at tage en tur med trillebør og skovl og 

fylde huller på Valhallavej i løbet af vinteren. Udover de to 

”hovedveje” er det grundejerne på den enkelte vej der 

vedligeholder vejen.  

Til brug for løbende vedligehold af vejene ligger der en 

bunke stabilt grus på Valhallavej. 

 

 

Stranden – badebro og tømmerflåden 

Badebro og tømmerflåde klarede 

overvintringen på stranden. 

I år var badebroen ude første uge i 

maj. 

I juni kom tømmerflåden ud. 

Henning samlede mere eller mindre ”the 

ususal suspects” (tak til jer der deltog i maj 

og igen i september) til at løfte og sørge for 

søsætning under Hennings kyndige 

vejledning. Missionen lykkedes. Det skulle så 

vise sig, at sjæklerne, der forbinder tømmerflåden til ankrene 

på bunden ikke var så holdbare som først troet. I to omgange 

måtte Henning, med assistance af sine to sønner, Kasper og 

jacob dykke ned og skifte. 

Tak til Henning & Co. 

Vær i øvrigt opmærksom på, at du kan holde øje med 

badevandskvaliteten på kommunens hjemmeside i 

sommerperioden.  

NBC-Marine sørger nu for at badebroen kommer ud i maj og 

https://arealdata-report.miljoeportal.dk/Public/BathingwaterReport?BathingwaterStationId=08214B2C-5598-4F17-B330-293EDE7F0C32


ind igen i oktober. På generalforsamlingen blev der spurgt til serviceaftalen, og NBC-marine fastsætter 

prisen for et år ad gangen. 

Inden badebroen skulle op for vinteren fik Søren E. og undertegnede boret fire huller til stativ til gangbro 

mv. Forhåbentlig har vi nu en løsning som klarer vinterens udfordringer med storm og højvande. 

Tak til Linda der i år tog tjansen alene med den årlige 

vedligeholdelse med maling af trappetrin. 

 

Sct. Hans aften 

I år afprøvede vi initiativet med fællesspisning på klinten 

inden bål på stranden. Det blev en succes med omkring 35 

deltagere. Vi havde vejrguderne med os. Vindstille og en rigtig 

smuk og lun sommeraften.   

Efter spisningen gik vi på stranden og sang Midsommervise, 

tændte op i bålfadet og fortsatte det hyggelige samvær.  

I bestyrelsen er der et ønske om at gentage dette initiativ 

næste år. Søren Eilsø vil er klar på at være tovholder på et 

festudvalg, men vil gerne have et par stykker mere med. 

Kontakt Søren (Hellasvej 4), hvis du er interesseret i at være 

med til planlægning osv.   

  

 

 

 

 

Nedkørsel 

I maj blev nedkørslen reetableret.  Foreløbig holder den, men efterår og vinter er erfaringsmæssigt hårde 

og Storebælt kan flytte rundt på sten og den kystnære del af nedkørslen.  

 
SU – samarbejdsudvalget  
Vi har afholdt det årlige møde i Samarbejdsudvalget (SU) mellem de 10 grundejerforeninger på 



Drøsselbjerg strand.  
Vi diskuterede bl.a. adgang til badebroer, kystsikring og endelig den nye affaldsordning, se næste punkt.  
 

Ny affaldsordning 

Fra januar 2023 ændres affaldssorteringen. Vi skal sortere i flere fraktioner. Og det er godt med henblik på 

at øge genanvendelse og genbrug. Kalundborg Kommune har valgt en løsning med at fastholde 

beholderantal og blande flere fraktioner i den enkelte affaldsbeholder. Der kommer mere information fra 

kommunen. 

Desværre, og trods vedholdende protester, reducerer kommunen indsamlingen af mad- og restaffald til 

hver anden uge også i sommerperioden. Det vil helt sikkert give lugt- og hygiejnegener.  

 

Rotter 

Jeg havde selv ”fornøjelsen” af at hilse på en rotte i vores have en eftermiddag i august. Andre af vores 

naboer havde samme oplevelse. Husk at det er lovpligtigt at anmelde rotter. Se mere her; 

https://kalundborg.dk/borger/veje-teknik-og-miljoe/rotter  

 

Kalender 2023 

Badebro/flåde ud: primo maj 

Strandrensning: Lørdag den 6. maj, kl. 10.00. 

Generalforsamling: Søndag den 7. maj, kl. 10.00. 

Sct. Hans aften lørdag den 24. juni. Fællesspisning: kl. 18.00 og bål kl 20.00. 

Badebro/flåde op: primo oktober 

https://kalundborg.dk/borger/veje-teknik-og-miljoe/rotter


Husk referater af bestyrelsesmøder og nyhedsbreve altid kan findes på hjemmesiden, 

https://www.drosselbjergklint.dk/  

Udover de allerede nævnte medlemmer i nyhedsbrevet giver mange en hånd med, når der er brug for det. 

Tak til alle jer, der på forskellige måder i løbet af året bidrager med hjælp til praktiske opgaver. Som 

bestyrelse er det dejligt at mærke opbakningen og velviljen til at give en hånd med til fællesskabet. 

På bestyrelsens vegne ønskes I en rigtig god vinter  

Ib Jensen, formand 

 

2022 var sommeren, hvor Touren kom igennem Drøsselbjerg. Der går nok nogle år før vi igen får besøg af 

Touren. Et par stemningsbilleder: 

 

 

 

 

https://www.drosselbjergklint.dk/

