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BODIL – HVA’ SÅ?
Kære medlemmer af Vejby Strand
Grundejerforening.
Vi i bestyrelsen ønsker jer et rigtigt godt nytår, og
der er ingen tvivl om at 2014 bliver en udfordring i
vores lille nordsjællandske smørhul af èn
altoverskyggende årsag, nemlig stormen Bodil.
Det kan ikke være kommet bag på nogen, at vi
har haft et par storme, der som noget nyt
herhjemme bliver navngivet, og dermed gør det
lettere for os alle sammen at tale om dem. Den
første hed vist Allan, en voldsom karl der
raserede og væltede træer overalt, hvor den
nåede frem. Mirakuløst var den forholdsvis blid
ved Vejby Strand. Det var den næste, der hed
Bodil, derimod ikke, og det er uden tvivl hende,
der kommer til at stå øverst på dagordenen hos
de fleste grundejere i vores forening i 2014.
Skaderne er nemlig meget omfattende, ikke
alene i vores forening, men for alle foreninger
langs nordkysten, og som I sikkert har bemærket
i pressen, værst nede i Rågeleje, hvor selve
kystvejen blev skyllet i havet. Gilleleje

Lystbådehavn efterlod Bodil i et gigantisk kaos af
knuste både, underminerede moler, ødelagte
elinstallationer og splintrede bådebroer, der på
det nærmeste skal genopbygges fra bunden. Ikke
desto mindre er skaden i vores område på det
nærmeste katastrofal.
Morten Wulff
Formand - VGF
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Hvad skete da Bodil ramte Vejby Strand
Af Jens A. Thisted
FAKTABOKS
Stormen Bodil, der ramte Danmark i begyndelsen af
december var usædvanlig på grund af følgende
kombination: Kraftig vindstyrke, langvarig storm og
med vinddrejning fra vest over nordvest til nord.
Det betød kraftig påvirkning af de Nordsjællandske
kyster, fordi det skabte højvande (+ 1,50 – 2,00 meter)
oven på hvilken, der kom bølger på 2,00 – 3,00 meter
på grund af vindstyrken. Som man vil have set i
pressen gik dette hårdt ud over havnene i Gilleleje og
Hornbæk.
Vejby Strand blev selvsagt også angrebet. Kyststrækningen er af kystgrundejerne siden midten af
1990erne blevet beskyttet med både bølgebrydere og
sikring af skræntfoden med såkaldt skråningsbeskyttelse. Disse foranstaltninger skaber de
hyggelige småstrande (kaldet: tomboloer), som vi
nyder godt af om sommeren og har vist sig at være en
tilstrækkelig beskyttelse, men ikke da Bodil hærgede.
Skråningsbeskyttelsen er hos mange kystgrunde
bygget op til 3,5 meter. Bølger på mere end 2 meter
oven på et højvande på 1,50 – 2,00 betød, at
skrænten blev eroderet og skræntmateriale skredet.
En velbygget – omend utilstrækkelig – skråningsbeskyttelse, har overlevet i god stand. En mindre
velbygget skråningsbeskyttelse er blevet undermineret af bølgerne, hvorefter de beskyttende sten
falder ned på stranden ‘hulter til bulter’. Hermed har
bølgerne fri adgang til at erodere skrænten – det er
det, der er sket ved Markvænget (Slugten), hvorefter
trappe og bænk er skyllet ned på stranden.
Kystgrundejere med ingen eller meget lav skråningsbeskyttelse har været vidne til, at havet kunne
erodere i selve skræntfoden, hvorfor der er skredet
større mængder skræntmateriale. Det bemærkes, at
kommunens områder (Salgårdshøj og Markvænget)
tilhører de svagest beskyttede. På bølgebryderne er
mange af topstenene kastet af, hvorfor deres
beskyttende effekt er aftaget.
Der henstår nu et betydeligt retableringsarbejde, og
spørgsmålet er nu, om grundejerne – med Kystdirektoratets velsignelse – vil forstærke anlæggene
(skråningsbeskyttelse og bølgebrydere) eller nøjes
med at genopbygge til standarden før Bodil.
Det er også spændende at vide, om Gribskov
Kommune vil være sig sit ansvar bevidst over for
sommerhusejerne og genetablere (i bedre beskyttet
form!) de adgange til stranden, som vi alle er så
afhængige af. Vi frygter, at al opmærksomhed retter
sig mod skaderne i Gilleleje Havn og på Rågeleje
Strandvej.

Se hvad der skete i denne videoreportage fra
hele Nordsjælland:
http://www.youtube.com/watch?v=ho4U_J01FV8
Videoen starter med Bodils rasen i slugten for
enden af Markvænget.

Hvad betyder Bodil for dig
Af Morten Wulff
Bodil er uden tvivl den værste storm, vi har haft
på Nordkysten i mands minde. Ud over at hun
blæste alle omkuld, så fik hun også vandstanden
til at stige, og for folk med hang til ekstreme
naturfænomener var hun virkelig en perle. Ikke
desto mindre er det meget tvivlsomt, hvor meget I
kære medlemmer, vil sætte pris på hende på
langt sigt. For det første er både adgangen til
stranden fra Slugten blevet umuliggjort. Hele
trappeanlægget er blevet slået til småstumper og
skyllet over til Dronningmølle. For det andet er
selve den lille sti med udkigsbænken, der sikrede
adgangen mellem Markvænget (Slugten) og
Dyssevænget faldet ned på stranden. Derfor skal
man i øjeblikket gå ad Rågevej helt ned til
Hanebjergvej, hvis man ønsker at gå tur i
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Heather Hill, da et stort stykke af lerklinten – der
hvor Vincentstien gav adgang til Heather Hill –
også er faldet ned. Hvis man endelig er så heldig
at nå helt over til Heather Hill og derfra ønsker at
gå en tur på stranden, er der heller ikke adgang
herfra. Dette betyder, at hvis man ikke ligefrem er
en andalusisk bjergged, skal man for nuværende
helt til Rågeleje for at komme ned på stranden.
Ud over dette er både skræntfodssikring og selve
stranden, som beskrevet i Jens' artikel, i
miserabel stand, hvilket naturligvis vil give en helt
anden oplevelse for vores badeglade
medlemmer. I skrivende stund er der desværre
ikke lyse udsigter til at en løsning findes, inden
badesæsonen starter i juni.
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rådhuset ikke har en klar fornemmelse af, hvad
adgang til stranden betyder for sommerhusejerne, og derfor heller ikke er forberedt på den
reaktion, der utvivlsomt vil komme, hvis denne
adgang ikke bliver genetableret hurtigt.
Indtil videre har vi ikke meget at have optimisme
i. På et møde med kommunen, hvor alle
grundejerforeninger, kystlaug og andre
involverede foreninger blev hørt om skaderne,
kom de ansvarlige kommunale repræsentanter
og borgmesteren ikke med en eneste klar
udmelding om, hvad man havde tænkt sig at gøre
ved det. Man ønsker tilsyneladende, at staten
skal betale for genopretningen, men da staten
ikke har et egentligt ejerskab over kysterne i
Nordsjælland, er det meget tvivlsomt, om denne
har i sinde at åbne for tegnebogen. Derfor står vi
sommerhusejere i en situation, hvor vi i sidste
ende selv kan komme til at betale for at
genetablere adgang til stranden. Det juridiske
aspekt i denne problematik skal derfor afdækkes i
de kommende måneder.

Hvad gør vi i bestyrelsen?

Hvad gør myndighederne?
Som I sikkert kan forestille jer, er billedet det
samme langs hele kysten fra Tisvilde til et godt
stykke forbi Gilleleje, hvilket har resulteret i
nærmest panikagtige tilstande på Rådhuset.
For at sige det rent ud er der lige nu ikke overblik
over det nøjagtige omfang af skaderne, eller
hvordan hele genopretningen skal finansieres.
Desværre frygter vi i bestyrelsen, at
problematikken vil følge et mønster, hvor
kommunen vil prioritere de største skader først,
og det er nok temmelig sandsynligt at vi – ikkestemmeberettigede – sommerhusejere endnu en
gang kommer til at stå sidst i køen, når der skal
fordeles økonomiske midler. Under alle
omstændigheder kommer hele kystsikringsproblematikken op til fornyet diskussion. Det er
der ingen tvivl om. Det er som om, at man på

Da adgangen til stranden ikke kun er et behov for
vores forenings medlemmer, finder vi det naturligt
at samarbejde med naboforeninger og kystlaug
om en løsning. Vi vil i bestyrelsen i Vejby Strands
Grundejerforening se det som vores største
opgave at finde en løsning til genetablering af
adgangen til stranden fra slugten. Vi har allerede
udarbejdet et løsningsforslag, men i dialog med
specialister og jurister på området vil vi se, om
der findes andre løsningsforslag, der er enkle og
måske endnu bedre egnede. Ender det med en
hel eller delvis finansiering fra foreningens
medlemmer, vil dette blive bragt op som et
særskilt punkt på næste generalforsamling, da
foreningen nok har nogle midler, men ikke nok til
at etablere en langsigtet løsning. Hvis vi skal
bruge af foreningens midler til at udbedre
skaderne, vil det naturligvis kræve, at
generalforsamlingen indvilger i, at vi beder om et
ekstra beløb fra medlemmerne til at løse dette
særskilte problem.
Første løsningsmodel må dog være at få
kommunen til at tage deres ansvar alvorligt. Det
er den, der ejer grunden ud til slugten, det er
også den, der ikke har skræntfodssikret
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ordentligt, og efter vores mening også den, der
har vedligeholdelsespligten. Desuden kunne man
forestille sig, at man også på rådhuset i
samarbejde med nabokommunerne havde en
interesse i at bevare strandene og strandadgangene på de nordsjællandske kyster, da
disse bidrager til store turistindtægter og dermed
masser af arbejdspladser til området. Vores
besked til rådhuset vil være, at de skal se at
komme i arbejdstøjet, og det kan kun gå for
langsomt. Vi kan, som sagerne står i øjeblikket,
ikke love vores medlemmer adgang til stranden
inden badesæsonen starter, men vi kan love, at vi
vil arbejde hårdt for sagen.

Nye bænke
Ét er, at vores kyst og adgang dertil er blevet
hærget, men vores havudsigt og solnedgangssyn
fra Salgårdshøj har Bodil dog ikke kunnet
spolere, og det skal naturligvis også kunne nydes
siddende på mere behagelig vis, end tilfældet er
nu. Vi har derfor investeret i 2 nye bænke, som vil
falde naturligt ind i terrænet.
Bænkene vil dog først blive sat op, når
kommunen har reetableret hegnet og rykket det
et stykke ind på grunden.
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HedeDanmark fortsætter - Næste
chance i 2015
Selv i furoret efter Bodil er det stadig skønt at
nyde de udsyn, der er opstået, efter at
HedeDanmark har været og fældet i vores
område. Nu er der jo bare det med små træer, at
de vokser sig til store træer, og hvis vi skal
bevare udsigterne, skal vi også blive ved med at
vedligeholde dem. Da vi desuden har fået en del
henvendelser fra medlemmer, der har fortrudt, at
de ikke tog del i projektet, besluttede vi at
kontakte HedeDanmark for at forhøre os, om
man kunne forestille sig, at der kunne tilbydes en
form for vedligeholdelsesordning. Michael
Skauby fra HD var positiv over for vores
henvendelse. Det vil sige, at hvis vi ligesom det
var tilfældet sidst, kan få nok tilmeldinger, kan
man få fældet allerede igen om et år, altså i
vintermånederne i 2015. Ønsker man at tilmelde
sig, kan dette gøres ved at skrive til bestyrelsen
via vores hjemmeside: www.vejbystrand.info.
Prisen bliver reguleret efter, hvor mange
tilmeldinger der er, og intet er bindende, før man
har skrevet under på sin bestilling hos
HedeDanmark.

Plankeværker og faste hegn - Hvad er
reglerne?
Nu er det ikke vores yndlingsbeskæftigelse i
bestyrelsen at være politibetjente overfor vores
højt skattede medlemmer. Vi vil dog gerne her
henstille til, at man overholder gældende
lovgivning fra Gribskov Kommune.
Grunden til at reglementet kommer op af skuffen
nu, er at flere af vores medlemmer har opført
raftehegn omkring deres grunde, hvilket er faldet
andre medlemmer for brystet. Jeg ringede derfor
til kommunen og spurgte om gældende praksis,
hvad angår hegn. Jeg blev informeret om, at det
er i strid med den kommuneplan, der blev
fremlagt i 2012 og vedtaget i 2013, at opføre
faste hegn langs vejen. Det er ligeledes heller
ikke lovligt at genopføre hegn, der vælter af den
ene eller den anden årsag.
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Kommuneplan 2013-2025
GRIBSKOV KOMMUNE.
8.S.03
Anvendelse

Zonestatus
Bebyggelsesprocent

Grundstørrelse
og udstykning

Bygningshøjde

Sommerhusområde ved kysten
fra Tisvilde til Vejby Strand
Området er
sommerhusområde, d.v.s.
fritliggende sommerhuse med
kun 1 bolig på hver ejendom.
Sommerhusområde
Den maksimale
bebyggelsesprocent for
sommerhusgrunde fastsættes
efter gældende
bygningsreglement.
På øvrige ejendomme
fastsættes
bebyggelsesprocenten på
grundlag af områdets karakter,
bebyggelsens påvirkning af
omgivelserne og behovet for
parkerings- og opholdsarealer,
dog ikke over 25.
Mindstegrundstørrelsen
fastsættes til 1.200 m2.
Som udgangspunkt må der
ikke ske udstykning i området.
Sommerhusgrunde:
Max. 1 etage
Tilbygninger til sommerhuse i
1½ etage kan opføres i samme
højde under hensyn til
naboernes udsigtsmuligheder.

Hegn

Bevaring

På øvrige ejendomme
fastsættes bygningshøjder på
grundlag af områdets karakter
og bebyggelsens påvirkning af
omgivelserne, dog ikke over
1½ etage.
Faste hegn må kun anvendes
omkring boligernes nære
opholdsarealer. Øvrige hegn
skal være levende.
Områdets karakter af blandet
bebyggelse i form af
individuelle sommerhuse
omgivet af grønne hække og
smalle veje uden
gadebelysning og med rabatter
skal bevares.
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Nu er det jo sådan, at vi ikke har obligatorisk
medlemsskab af vores grundejerforening, hvorfor
kommunen ikke kan pålægge os i bestyrelsen
nogen form for tilsynspligt. Derfor er dette afsnit
ment som en venlig påmindelse om gældende
regler.

Vejenes tilstand.
Heldigvis fandt denne vigtige problematik sin
afslutning ved medlemmernes egen kraft. Der er
nu dannet adskillige vejlaug, og vores
fornemmelse er, at flere følger trop.

Kend din bestyrelse
Nyt medlem valgt ind I bestyrelsen ved
generalforsamlingen I juni 2013:
Maj-Britt Lempel
Erik, som jeg bor sammen med, og jeg købte ved
et tilfælde Vejby Strandvej 3 i 1999 og har stadig
ikke fået armene ned. Vi havde på det tidspunkt
overhovedet ingen planer om at erhverve et
sommerhus, men da ejendomsmægleren viste os
rundt i området var vi solgt. Vi følte os straks
meget velkomne blandt søde, hjælpsomme og
dejlige naboer og genboer. Kontrasten fra 3. sal
på Amager med alt hvad dertil hører af
hensynstagen til over- og underboer var enorm.
Vi er her rigtig meget – så meget, at vi på et
tidspunkt vil søge om at få helårsstatus om ikke
før, så når pensionsalderen tillader det.
Jeg arbejder til daglig i et sekretariat for 4
foreninger som bogholder og kursussekretær, det
var derfor oplagt, at det var mig, der overtog
kassererposten, da bestyrelsen konstituerede sig
efter sidste generalforsamling.
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Kontingent 2014
Opkrævningen for medlemskontingentet vil blive
udsendt primo marts 2014 via Nets
Betalingsservice. Vi håber naturligvis, at så
mange som muligt vil støtte op om bestyrelsens
arbejde ved at indbetale de 300 kr. Det er muligt
at tilmelde sig betalingsservice.
Ved eventuelle uoverensstemmelser i navn eller
adresse kontakt da kassereren på mail:
majbritt.lempel@gmail.com

Udsendelse af nyhedsbreve
Da vi fortsat bestræber os på at sende
nyhedsbrevene ud pr. mail til så mange af jer
som muligt, opfordres I til at kontakte os på
webmaster@vejbystrand.info, hvis I får ny
mailadresse eller ønsker at modtaget det på en
anden mailadresse.

Generalforsamling 2014.
Næste generalforsamling finder sted i Vejby
Forsamlingshus den 22. juni klokken 12. Der vil
naturligvis blive serveret formandens varmrøgede
laks med Wasabi-sauce a lá Vejby på nybagt
rugbrød og derefter ost. Dette er selvfølgelig kvit
og frit for de fremmødte. For at dimensionere
indkøbene vil vi gerne bede om en tilmelding. Info
om hvordan man tilmelder sig, samt de nærmere
detaljer, dagsorden med mere udsendes i april.
Sæt et kryds i kalenderen allerede nu.

Fotos: Morten Wulff og Hanne Haarup
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