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Kære Medlem og ven 
  
Så er endnu en sæson skudt i gang her i Vejby, og selvom den ikke
tegner til at blive subtropisk som sidste år, er den lige overvældende
hvert år. Man vænner sig nok aldrig til, når naturen skyder og springer
ud på få uger. Det er en overdådig skønhed, og ikke mange steder på
kloden er dette scenarium smukkere end i her Vejby Strand. 
  
Det er netop denne skønhed, vi i bestyrelsen i grundejerforeningen har
prøvet at gøre endnu smukkere med vores store træfældningsprojekter
og projekt Grønne Hegn. Man kan sige, at træfældningsprojektet har
givet det lange udsyn over bakkerne, trækronerne og havet, og de
grønne hegn stimulerer fornemmelsen af natur, når vi bevæger os
rundt i foreningens areal på stier og veje. Den helt store naturoplevelse
får man imidlertid inde på sin grund, altså inde i det helt private rum.
Det er jo der, man opholder sig mest. 
  
Jeg vil gerne allerede her indskyde, at vi i bestyrelsen på ingen måde
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har tænkt os at søge indflydelse på dette jeres rum. Vi er sat i verden
for at tilgodese den overordnede betragtning, men med denne artikel
ønsker vi at beskrive sommerhushaven som et nyt element i den
danske haves historie. Vi ønsker samtidig, hvis der er stemning for det,
at afholde en række inspirationsarrangementer inden for de næste 12
måneder. 
  
Danske haver startede som store anlæg på slotte og herregårde. Disse
haver opstod med skiftende forbilleder, men de søgte alle det
eksotiske, det uopnåelige i form af parklignende anlæg og planter og
træer fra fremmede himmelstrøg, der blev dyrket i orangerier. Den
almindelige landbefolknings havelyst var langt mere rettet mod
køkken og frugthaven, og det man kunne bruge i den daglige
husholdning. Det helt store gennembrud for prydhaven i Danmark
kom i forbindelse med den store parcelhusrevolution i 1960'erne.
Parceller på 1000 kvadratmeter skød op overalt i landet, og udover det
obligatoriske murstenshus med garage blev der anlagt en prydhave,
hvor beboerne kunne udtrykke deres individuelle kreativitet. Næsten
alle disse haver blev anlagt med et engelsk forbillede. Dette betød en
stor og snorelige græsplæne omkranset af bede med stauder i
etagebeplantninger. Enhver, der er opvokset i et parcelhus, har minder
fra disse haver. 
  
Længe før denne periode blev det muligt at købe sommerhuse. De
danske kyster var blevet reserveret til naturoplevelser for hele
befolkningen, og sommerhuse skød frem overalt. Sådan var det også
her i Vejby Strand. Frem til årtusindeskiftet var der en tyk streg under
ordet SOMMER i sommerhus. Husene blev lukket af om vinteren, og
havekunsten på disse grunde var for det meste meget enkel. Det var
først, da vi omformulerede idéen om et sommerhus til det, vi i dag
kalder fritidshus, at sommerhushaven for alvor gjorde sit indtog. En ny
tendens indtog landet, og disse huse der, for manges vedkommende
var blevet helårsisolerede, blev nu i sagens natur brugt af beboerne
hele året. 
  
Med denne tendens opstod et nyt behov for, hvordan en
sommerhushave egentlig skal se ud, og hvilket formål den har. Hvis vi
starter med formålet først. De fleste ønsker at være tættere på naturen,
når de er i sommerhuset, end når de opholder sig i deres helårsbolig.
At være tæt på naturen indebærer, at man får en oplevelse af natur og
vel og mærke den vilde natur. På samme tid ønsker vi også at
implementere dele af landhaven, altså frugttræer og ting, der får os til
at føle os naturlige, når vi er på landet. Vi ønsker, at vores have skal
være smuk og samtidig forholdsvis fri for arbejde og "deadlines", hvad
der kan være masser af, især om foråret i en hvilken som helst have.



Disse betragtninger stemmer dårligt overens med de haver, vi er
opdraget i, nemlig de engelskinspirerede parcelhushaver, der var
stramme og veltrimmede. 
  
Det store spørgsmål er, hvordan får man en smuk, naturlig have i vores
sommerhus, uden at vi skal knokle i alle de timer, vi opholder os i
huset. Det lyder som en utopi at kunne anlægge en sådan have, men
det er det faktisk ikke. I de senere år er der opstået en ny haveform,
der går under navnet, Den Naturlige Have. Dette er en haveform, der
tilgodeser alle den frie naturs elementer blandet med bede, der ser ud,
som om de er en integreret del af den vilde natur. Den naturlige have
skal ikke bare friste med sin skønhed og sine smukke former. Den har
også en mission. Den skal være et fristed for alle former for fugle og
insekter. I hele dialogen omkring klima og klimaforandringer er der
hos et stigende antal mennesker opstået et ønske om at redde den vilde
natur. Den naturlige have er som skabt netop til dette formål. Med
tilstrækkelig diversitet på sin parcel, vil man have masser af ynglende
fugle. Man vil have smukke sommerugle og både vilde og tamme bier i
overflod. Man vil på fornemme sit sommerhus som værende helt tæt
på, eller nærmest som en integreret del af den vilde natur. Med andre
ord er det med forholdsvis enkle midler muligt at skabe sit eget lille
paradis og samtidig gøre noget godt for en række truede arter. Dette er
en meget smuk kombination. 
  
Det hele lyder jo let nok, når man læser om den slags på skift, men ord
har det med at flyve i vinden. Derfor ønsker vi at lave en række
arrangementer med nogle mennesker, der virkelig ved, hvad de
snakker om i forhold til denne type haver. En ting er, hvad bestyrelsen
ønsker, men det er jo vigtigt med alle medlemmers opbakning, hvis der
skal bruges midler på den slags. Derfor bliver dette oplæg bragt op som
punkt på generalforsamlingen den 23. juni.    

Reminder:

Generalforsamling
& Brunch

I henhold til vedtægternes §4 indkaldes der hermed til grundejerforeningens
årlige ordinære generalforsamling, som finder sted: 
 

Søndag d. 23. juni 2019 
Brunch: kl. 10:30 



Generalforsamling: kl. 11:00 
i Vejby forsamlingshus

  
Før generalforsamlingen bydes på Brunch med varme og kolde læskende
drikke, både med og uden alkohol. 
  
For at kunne dimensionere vores bestilling til brunchen ønsker vi
venligst tilmelding på: vejbystrandgrundejerforening@gmail.com. 

Forhåndstilmelding til deltagelse i selve generalforsamlingen er ikke
påkrævet. 

 
Dagorden

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  

Maj-Britt Lempel - Genopstiller 
Torben Jensen - Genopstiller 
Thomas Damsholt - Genopstiller

8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. 

De kan stiles til Morten Wulff på: morten@frb-vinhandel.dk 
  
Kontingent er opkrævet. 
  
Vi glæder os til at se så mange som muligt. 
  
Venlig hilsen 
  
Bestyrelsen



Punkt 5 - indkomne forslag. 

Følgende forslag er indkommet: 

1)Bestyrelsen foreslår at der afsættes 10.000 kr til
medlemsarrangementer der tjener til inspiration omkring have,
natur og aktiviteter i naturen. 

2)Bestyrelsen foreslår at der indhentes tilbud til gennemskylning
af dræn i henhold til nedenstående henvendelse fra Strandlygårds
Grundejerforening. Er tilbudet fornuftigt iværksættes arbejdet. 

Kære formænd for Avlegaard og Vejby Strand
grundejerforeninger, 

vi har i Strandlygård Grundejerforening døjet med højtstående



vand efter regn/skybrud og efter generalforsamlingsbeslutning
sidste år i maj fået gennemført en spuling og eftersyn af vores
dræn i området ved Gulspurvevej, Vipstjertevej og videre mod
Vejby Strandvej. 
Vi har nu passage, men oplever, at der efter strandvejen stadig
er noget stilstand, som beklageligvis modvirker det udførte
arbejde.  
  
Brian Høst fra Helsinge Kloakservice har varetaget arbejdet med
drænet og koordineret med Gribskov kommune om kortlægning
af eksisterende dræn.  
  
Jeg vil gerne bede jer beslutte at få gennemført lignende
arbejder, så vi kan sikre fri passage for drænvandet hele vejen til
søen/mosen mellem Midgårdsvej, Bjørnedalen og Bjørnemosen. 
  
Vi var heldige sidste år med den langvarige tørkeperiode (i
forhold til oversvømmelser), men nu nærmer vi os atter sommer
og dermed skybrudssæsonen, så jeg håber I hurtigt kan beslutte
og iværksætte dette initiativ. 
  
3) Benedicte Strøm, Rågevej  8a har indsendt nedenstående
forslag 

Foreningen henvender sig til Kommunen - alternativt Politiet -
vedrørende: 
  
B) Potentiel fare for personskade og kollission i krydset
Markvænget/Vangevænget & Rågevej.  
Problemet opstår på grund af flere og flere udefrakommende
badegæster, der parkerer deres biler i vejkanterne i selve
krydset.  
Det nedsætter sigtbarheden betragteligt for alle passerende.  
Problemet forstærkes af høje kørselshastigheder op og specielt
ned ad Rågevej, hvilket øger risikoen for ulykker i ovennævnte
kryds   
Sidste år opstod flere nær-ved-ulykker.  

B) Blokering af redningsvejen, Markvænget 

Ulovligt parkerede biler dels i ovennævnte kryds, på
Markvænget og på vendepladsen ved nedgangen til stranden
kan forsinke tilkaldte redningskøretøjer.    
Uvedkommende badegæster er ikke opmærksomme på dette, og
myndighederne påtager sig ikke i tilstrækkelig grad at varetage



tilsynsopgaven.  

Det sker på trods af, at vi nu et par gange har oplevet alvorlige
badeulykker.  

Rågevej er i begge ender markeret med skiltene: "Cyklist- og
ærindekørsel tilladt".  
Det forhindrer ikke flere og flere udefrakommende badegæster at
køre ind i området.  
Området har ingen offentlige P-pladser.  
Mvh. Benedicte Strøm, Rågevej 8a 
  
 

Vores mailadresse er: 
vejbystrandgrundejerforening@gmail.com 
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