Forårsnyt marts 2016
Grundejerforeningen Vejby Strand

View this email in your browser

Grundejerforeningen VEJBY STRAND

Kære Grundejer og gode nabo
Mon ikke det bliver forår lige om lidt. Der er noget der tyder på det, og så
starter sæsonen jo for alvor her i vores lille magiske plet, der i den grad
har været plaget af vejrliget igennem de sidste måneder. For det første fik
vi i begyndelsen af december en orkan, der sammen med et meget kraftigt
skybrud skabte lange fuger i alle grusvejene i foreningen. Siden da har det
stort set regnet uafbrudt. Dette har bevirket, at grundvandsspejlet nu ligger
så højt, at det er umuligt at gå en tur på græsplænen, der selv her på
Nordsjællands højeste punkt er blevet forvandlet til en gigantisk vandpyt,
så græsset ligger lige så løst som brun sæbe på et vaskebræt. Vejret har
også vanskeliggjort arbejdet for de mange håndværkere, der er på spil og
konstant minder en om, at en ny generation af medlemmer er blevet en del
af fællesskabet.
Om lidt er det forår, og alle sår forårsaget af vejret på landskabet heler
hurtigere, end man kan tælle til 10. I den forbindelse tillader vi os for god

orden skyld at give de entreprenante og venlige nye grundejere en
reminder. Hvis ens byggeri har bevirket, at der er kommet skade på
rabatter, vej og skilte, er man forpligtet til at udbedre dette. Vi minder også
om, at hvis vejene er blevet ødelagte som følge af vejrliget, er det
grundejernes pligt at udbedre dette. Der venter en opgave for alle de
nyetablerede vejlaug. Vores område skulle gerne hurtigt igen blive en fryd
for spadsereglade medlemmer og andre naturelskere, der bevæger sig på
vores veje.
Vi har længe i bestyrelsen talt om at afholde nogle medlemsarrangementer
med nogle temaer, der dels havde en fælles klangbund i selve foreningens
terræn, og dels bød på et relevant og interessant tema.
Vi fik tilladelse på generalforsamlingen til at bruge et beløb på dette og de
2 første arrangementer er nu i hus.

Lørdag den 28. marts 2020
Den naturlige have med Poul H Petersen
Arrangementet starter på Ternevej 4 klokken 16 og slutter klokken 17:30
Først til mølle, max 30 personer. Tilmelding på
vejbystrandgrundejerforening@gmail.com
Biodiversitet er fra at være et ord, der blev brugt af biologilærer Hammel i
folkeskolen, nu blevet et af de helt store plusord i forbindelse med, at
menneskeracen tilsyneladende er blevet truet af sit eget vellevned igennem
100 år. Om dette er sandt eller ej, skal der ikke bruges tid på her i disse spalter,
men en ting er sikkert og vist. En sommerhushave er i højere grad et stykke
natur, end de fleste parcelhushaver er. I takt med at husene bliver mere og
mere brugbare året rundt, er behovet for at lave en smuk have fuld af fugle og
insekter i det hele taget uden at give køb på biodiversiteten stigende. Det er i
hvert fald noget, vi tror på i bestyrelsen. Derfor har vi inviteret Poul til at fortælle

om, hvad man kan gøre for at lave sådan en have.
Formanden har de seneste år samarbejdet med Poul om at lave sådan en
have, og på trods af at den jo langt fra står i sit fulde flor den 28. marts, kan der
godt fortælles om, hvilke principper der har ligget bag etableringen. Derefter
besøger vi Gitte og Peters have, der lige pt er en mudderpøl. Her vil Poul give
et bud på, hvad man kan gøre for at etablere en sådan have og et slag på
tasken over, hvad det vil koste.
Poul H Petersen:
Om Poul kan man sige, at han er den verdenspersonlighed inden for
prydgræsser. Ud over at kende de fleste af de græsarter, der findes, har han
selv fremelsket over 30 sorter i hans smukke Overdam Gartneri ved Hørsholm.
Han har selv sommerhus i Tisvilde, og det naturlige har ligget ham meget på
sinde de sidste 20 år.

Lørdag den 6.juni
På fugletur på foreningens område med den fremragende ornitolog Stig
Jensen
Der er afgang på vejen ud for Strandbakken 3 klokken 5:00 og forventes at
vare 3 timer
I vintermånederne er fuglene tavse, men allerede nu begynder stamfuglene at
synge for at gøre opmærksom på deres revir. Store flokke med trækfugle
lander på markerne, og man fornemmer forårets snarlige komme. Dette er dog
ingenting sammenlignet med, hvad der vil være af fugle og fuglekvidder den 6.
juni, hvor denne tur finder sted. Den starter klokken 5 om morgenen, hvor de
fleste sommerhusboere jo ligger og hygger sig på hovedpuden. Det gør fuglene
imidlertid ikke, tværtimod er det highlightet for deres daglige sangpræstationer.
På en fugletur gælder det om at folde ørerne ud, når gransanger, vipstjert,
fuglekonge, ugle og måske ligefrem en tårnfalk skyder brystet frem og fløjter
eller skriger af fuld hals.
Som deltager er det en stor fordel, hvis du har mulighed for at medbringe en
god kikkert og en fyldt termokande med te eller kaffe til eget brug.
Om Stig kan det siges, at han i det daglige er leder af Center for Afrikastudier,
en stilling der har givet ham mange eksotiske fugleturer på det store afrikanske
kontinent. Også i Danmark har han ført utallige fugleentusiaster igennem
marker og enge og tegnet og fortalt undervejs.
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