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Påsken blev kold i år. 

Alligevel kan man ikke sige at 

vejret har været dårligt her i 

det skønne Vejby. Vi har 

haft høj sol og blå himmel, 

et perfekt vejr til at nyde 

alle de nye udsigter der er 

opstået i vores område. Hvis 

nogen skulle være i tvivl, har 

Hede Danmark været her og 

gennemført det projekt vi 

alle har talt om, men som 

ingen af os har kunne 

forestille sig i sin helhed, før 

nu. 

Som mange sikkert har 

bemærket har det ikke været 

uden logistiske udfordringer 

at få projektet afsluttet for 

vores venner i Hede 

Danmark. Allerede i februar, 

da fældningen var 

programmeret kunne de ikke 

disponere over den store 

maskine til træfældning, da 

den var optaget i det jyske, 

hvorfor vi først kom rigtigt i 

gang her i marts. Derefter 

blev maskinen solgt midt i 

det hele, og sidst men ikke 

mindst gik 3 af de 4 

maskiner der kunne erstatte 

den på Sjælland i stykker. En 

stor del af projektet er 

derfor gennemført på god 

gammeldags håndholdt facon, 

hvilket naturligvis har krævet 

længere tid end forventet. 

Alligevel er vi i det store 

hele kommet i hus op til 

påsken. Vi i bestyrelsen, er 

både overvældede og tilfredse 

med resultatet. Vi håber at 

I, kære medlemmer, har det 

på samme måde. Store 

Tilbage til Vejby Strand 
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Peter Olesen har jo altid i 

spøg kaldt vores lille 

frimærke for Vejby Skov. Nu 

mener vi at området igen 

passer til sit navn og at vi 

kan byde  Vejby Strand 

velkommen tilbage. Den nye 

fornemmelse af rum og sted 

kan opleves på store dele af 

foreningens areal, og 

interessen for at nyde de 

nye udsigter er også i top, 

hvilket en betydelig forøgelse 

i spadseretrafikken på vejene 

vidner om. 

Selve procesen har også 

været interessant. I 

bestyrelsen har vi på 

nærmeste hold studeret 

hvordan naboer i god ro og 

orden er nået til enighed 

omkring fældning af træer 

der enten skyggede for solen 

eller tog udsigten. Netop 

udsigten er jo det der gør 

Vejby Strand til noget helt 

specielt. De mange tomme 

pletter i haverne skal sikkert 

for en stor dels 

vedkommende genbeplantes, 

og vi vil i bestyrelsen i 

nærmeste fremtid i 

samarbejde med fagfolk 

indhente tilbud på forskellige 

lavere buske og småtræer til 

medlemmerne, der vil virke 

naturlige i det store 

landskab, og som samtidig 

kan agere som det 

nødvendige læhegn for de 

stærke vinde der ofte blæser 

her på Sjællands nordligste 

kyst. Det er vores håb at vi 

med dette tiltag kan 

bibeholde udsigterne, 

samtidig med at haveejerne 

kan nyde intimitet, læ og 

privatliv på deres grunde. 

Den store konklusion er 

imidlertid, at det er 

fantastisk at opleve denne 

genetablering af landskabets 

kuperede og kystnære natur, 

men samtidig må vi også 

henstille til forståelse for at 

det er op til fælles ansvar at 

bibeholde dette indtryk. I 

modsat fald vil vi om 10 år 

stå med samme udfordring 

endnu en gang. 

Vi glæder os til foråret, til 

at det hele springer ud og 

Vejby Strand igen bader sig i 

sommeridyl og vi for alvor 

kan nyde fornemmelsen af 

rum og natur med det lange 

udsyn. 

Generalforsamling 

I vores bestræbelser på i 

endnu højere grad at gøre 

vores grundejerforening til 

medlemmernes forening har 

vi analyseret på hvorfor så 

få møder op til den årlige 

generalforsamling. Vi har I 

konsekvens derfor både 

flyttet på tidspunkt og 

placering i det håb at 

generalforsamlingen fremover 

vil blive besøgt af flere.  

Næste generalforsamling 

holdes derfor i et telt hos 

vores ærede 

bestyrelsesmedlem Hanne 

Haarup. 

Arrangementet finder sted Arrangementet finder sted Arrangementet finder sted Arrangementet finder sted 

på Strandbakken 5, den 2. på Strandbakken 5, den 2. på Strandbakken 5, den 2. på Strandbakken 5, den 2. 

juni klokken 11:00.juni klokken 11:00.juni klokken 11:00.juni klokken 11:00.    

Der vil efterfølgende blive 

serveret en mindre 

frokostanretning på 

foreningens regning. 

Drikkevarer købes særskilt. 

Vi har vigtige emner på 

tapetet og håber på stort 

fremmøde og godt vejr. 

Dagsorden til blive fremsendt 

i god tid op til 

generalforsamlingen.  

Nyt bestyrelsesmedlem søges Nyt bestyrelsesmedlem søges Nyt bestyrelsesmedlem søges Nyt bestyrelsesmedlem søges     

Vi er forøvrigt på udkig 

efter et nyt 
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bestyrelsesmedlem.  

Er det noget for dig ?  

Skriv trygt til Morten Wulff 

på jazzkay@gmail.com, og 

kom forbi til en kop kaffe og 

en snak om arbejdet som 

bestyrelsesmedlem. 

Vejenes Tilstand 

Når man færdes på 

grusvejene i den mest 

kystnære del af foreningen er 

det umuligt ikke at bemærke 

at vejene er i aldeles kristisk 

forfatning. Man kan 

selvfølgelig tage det som en 

sportsgren at navigere 

igennem huller og vandpytter 

uden at skade sit køretøj 

eller snuble og brække 

benene, men det ville nok 

være at foretrække at 

skaderne blev udbedret. 

Problematikken er dog mere 

kompliceret end som så, og 

uden at det skal blive for 

teknisk er sagen følgende: 

Da vores grundejerforening 

ikke er en obligatorisk 

forening, kan vi ikke pålægge 

vores medlemmer at bringe 

vejene i orden, som de ellers 

skulle i følge lov om private 

fællesveje på landet. 

Vi har derfor henstillet til 

kommunen at de overtager 

forpligtelsen til at få vejene 

gjort i orden. Konsekvensen 

bliver selvfølgelig en regning 

til alle på skattebilletten, 

men den regning skulle 

alligevel betales, hvis 

foreningen havde været 

obligatorisk, og vi i 

bestyrelsen dermed var 

forpligtede til at håndhæve 

loven. 

Kommunen har ikke svaret 

klart på om de er indstillet 

på at overtage denne 

forpligtigelse, men så snart 

vi får svar orienterer vi 

naturligvis vores medlemmer. 

Bare for at rydde al tvivl af 

vejen, pålægger loven den 

enkelte grundejer at forestå 

og betale for vedligholdelsen 

af vejen ud for dennes 

matrikel. 

Der er deværre ikke mere vi 

kan gøre fra bestyrelsens side 

for nuværende. 

 

 

Kystsikring ved Vejby Strand 

Nordsjællands kyst er en 

’Erosionskyst’ hvilket betyder 

at den er under angreb fra 

havet der søger at 

transportere materiale fra 

strand og skrænt fra vest 

mod øst. Konsekvensen er en 

tilbagerykning af kystlinjen og 

en strand mere præget af 

sten end af sand. Denne 

udvikling er, med forskellige 

metoder, søgt imødegået. 

Man kan beskrive disse 

metoder ved 3 epoker. Først 

med høfder af træ 

(afsluttet med en lille 

stensætning). Resterne af 

denne metode ses bl.a. ved 

Rågeleje. Siden med 

skræntfodssikring og 

bølgebrydere, hvilket vi ser 

på vores strækning. Som 

tredje epoke anbefaler 

kystdirektoratet idag 

sandfodring. 

Skræntfodssikringen og 

bølgebryderne har vist deres 

virkning i den forstand, at 

tilbagerykningen er standset 

og der skabes små lommer af 

sand (kaldet tombolier) 

omkring bølgebryderne. 

Sandet her udskiftes jævnligt 

idet det transporteres mod 

øst under kraftige 

vindforhold og retableres i 
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stille vejr. 

Et storstilet projekt (2011) 

med sandfodring i hele 

Gribskov kommune, fik ikke 

flertal ved den afholdte 

afstemning. 

Sandfodringsprojektet ville, 

ifølge eksperterne, have 

skabt en strand af god 

kvalitet og sikret mod 

tilbagerykning af stranden. 

Når dette, i denne omgang, 

ikke lader sig gennemføre, vil 

en række kystgrundejere 

gennemføre den 

vedligeholdelse af 

skræntfodssikring og 

bølgebrydere, som anses for 

nødvendig – ikke mindst som 

en konsekvens af de 

ødelæggelser som stormene i 

vinteren 2011-12 medførte. 

Grundejere ved Kystvej 

gennemfører en lignende 

vedligeholdelse af 

kystsikringen. 

Der er derfor i vinteren 

2012-13 kørt sten til 

stranden og lagt på de mest 

udsatte bølgebrydere og 

skræntfodssikringer. Det 

skulle gerne have som 

konsekvens at der fortsat vil 

være de små tombolier med 

sand omkring bølgebryderne. 

For god orden skyld nævnes 

at det er de enkelte 

kystgrundejere der 

gennemfører dette; 

grundejerforeningen bidrager 

ikke økonomisk til projektet. 

En særlig udfordring består i 

at få Gribskov kommune til 

at vedligeholde kystsikringen 

på de strækninger, der ejes 

af kommunen. Denne 

udfordring er fortsat --- en 

udfordring! 

Afhentning af storskrald i 

2013 

Afhentning af storskrald sker 

kun hos medlemmer. Vi 

definerer medlemmer som 

grundejere, der på 

afhentningstidspunktet har 

betalt kontingent til 

grundejerforeningen for det 

pågældende år. Ønsker du at 

få hentet storskrald, bedes 

du venligst sende en mail til: 

webmaster@vejbystrand.info 

eller ringe og bestille hos 

Hanne på telefon 20714510. 

Bestillingen skal foretages om 

inden den 15. maj 2013. 

Der afhentes umiddelbart 

efter pinse. Datoen for 

afhentning i 2013 bliver den 

22. maj 2013. 

Husk at se reglerne for 

afhentning af storskrald på 

hjemmesiden, 

www.vejbystrand.info 

Kend din bestyrelse: 

Bestyrelsen er jo dit talrør i 

forhold til alle forhold der 

vedrører fællesskabet i Vejby 

Strand. Den er god at 

kende, og vi i bestyrelsen 

ønsker så meget dialog med 

foreningens medlemmer som 

muligt. Vi bringer her et lille 

portræt af hver af 

bestyrelsesmedlemmerne: 

Morten Wulff, Formand.Morten Wulff, Formand.Morten Wulff, Formand.Morten Wulff, Formand.    

Vi købte husset på ternevej 

4 i 1992 med rystende 

hænder. Vi var unge og ingen 

af vores venner forstod hvad 

vi egentlig ville med et 

sommmerhus, som man på 

daværende tidspunkt anså 

som noget pensionister 

hyggede sig med. Ikke desto 

mindre er der nu gået 21 år, 

og vi har elsket hvert sekund 

i huset. Min kone Berit har 

taget 8 år som menigt 

medlem i bestyrelsen i 

1990erne, og jeg besluttede 

i 2011 at stille op med sagen 

om at få skabt en samlet 

landskabsplan for området 

der afspejler det unikke 

morænelandskab, som vores 
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huse ligger på. At det 

ligefrem skulle føre til 

formandskabet af bestyrelsen 

havde jeg nok ikke lige set 

komme, men jeg er en glad 

og positiv mand der i høj 

grad er passioneret omkring 

området.  

Som formand ligger det mig 

på sinde at vi får 

moderniseret foreningen. Det 

vil sige at vi fastholder de 

forbedringer som der er 

skabt via Hede Danmark 

planen, og at der yderligere 

bliver skabt en god dialog 

med vores medlemmer, og 

lige så vigtigt, også mellem 

vores medlemmer. 

Det er min overbevisning at 

Vejby Strand er et 

fantastisk sted, der på alle 

områder kan måle sig med 

hvad som helst. 

I de 21 år vi har været i 

området har vi heldigvis kun 

oplevet søde mennesker, hvor 

af mange er blevet vores 

venner. Mit motto har jeg 

stjålet fra Olga som vi købte 

huset af. Hun sagde: 

 Hellere en god nabo end en 

fjern ven. 

Vi bruger huset stort set 

hver weekend hele året 

rundt, så Olgas ord er 

virkelig blevet et mantra for 

os. 

I mit daglige virke er jeg 

vinspecialist, og driver min 

egen virksomhed der 

beskæftiger sig med alle 

aspekter af hvad den 

forunderlige færdiggærede 

vindruemost kan frembringe 

af fantastiske oplevelser. Jeg 

er gift og har 3 børn i 

alderen 12 - 30 år.  

Jeg er desuden med i 

bestyrelsen for Akademiet 

for Musik og Dans og 

Teater. 

 

Hanne Haarup.Hanne Haarup.Hanne Haarup.Hanne Haarup.    

Jeg bor Strandbakken 5 og 

har haft hus heroppe siden 

1986. Jeg har deltaget i  

arbejdet med 

grundejerforeningen siden vi 

købte huset, tidligere som 

suppleant og revisor. I 2003 

blev jeg webmaster for 

foreningen og i 2009 blev 

jeg medlem af bestyrelsen. 

Jeg er også i bestyrelse for 

min grundejerforeningen i 

Søborg. Jeg er pensionist 

efter et arbejdsliv  som 

projektleder indenfor It. Jeg 

deler min bopæl,  april til 

slut oktober Vejby og ellers  

bor jeg i rækkehus i Søborg.  
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