
         

Formandens beretning for Lundehøj Grundejerforening 2020/21 

 

Kære medlemmer af Lundehøj Grundejerforening,  

Jeg mener ikke, at det i Lundehøj Grundejerforenings 60 år lange historie er sket før, at man har 
aflyst en generalforsamling. Og ja vi har haft 60-års jubilæum i år d. 2. maj. Da foreningen fyldte 
50, holdt vi en stor fest i et telt på fællesarealet ved Sofus Jensens Vej. Med grill og rockorkester! 
Nu er 50 år jo en del mere rundt end 60 år, men vigtigst er det, at det slet ikke var tilladt at mødes i 
begyndelsen af maj i år. I stedet har vi planlagt en gennemgang af Foreningens historie med 
billeder fra de mange år som et af de sidste punkter på dagsordenen i dag.   

Jeg vil gerne, som vi plejer, starte med en præsentation af foreningens bestyrelse: Næstformand 
Jørgen Lilholm, Engblommevej, kasserer Gerd Askaa, Snerlevej, Johnny Garfiel, Kaprifolievej, 
Josef Guldager, Anemonevej, Steen Martinussen, Kongelysvej og undertegnede, og jeg bor hele 
året på Kaprifolievej. Og med i bestyrelsen har vi også Anette Reenberg, Engblommevej og Søren 
Therkelsen, Tusindfrydvej, som har været suppleanter i de seneste 2 år.  

Vores tidligere formand Kirsten Brennum blev i 2019 valgt som vores revisor for en toårig periode, 
og så har vores tidligere næstformand i bestyrelsen Peter Christensen været revisorsuppleant de 
to forgangne år. 

Da det ikke var muligt at afholde valg sidste år, blev vi enige om simpelthen at parallelforskyde alle 
valg, som om 2020 aldrig havde fundet sted, hvilket jeg orienterede jer om i den rundsendte 
beretning for 2019/20. Det kommer til at betyde, at de valgte medlemmer i denne periode kommer 
til at sidde i tre i stedet for to år, og suppleanterne er kommet til at sidde i to i stedet for et år. 

Bestyrelsen har afholdt 5 møder hen over 2020 og 2021, og det har alle været reelle møder. Det 
medførte, at der var en ganske lang mødepause fra november 2020 til slut april 2021. I pausen 
kommunikerede vi per mail, og det fungerede.     

Vores bestyrelsessuppleanter deltager, så vi er 8 personer til møderne, som holdes på skift hos de 
forskellige medlemmer. Arbejdet er ulønnet, men den der lægger hus til møderne, får et tilskud til 
forplejningen, ligesom medlemmerne får kilometerpenge efter statens lave takst, hvis de kører i bil 
til møderne.    

Ud over bestyrelsen har vi et permanent udvalg, Drænudvalget, som påser vedligehold af de 
eksisterende dræn samt opsporing af gamle dræn og oprensning af disse. Formand for udvalget 
er Jørgen Lilholm, og han fortæller mere om aktiviteterne under punkt 9. 

Grundejerforeningen er medejer af en lille grund på Kystvej ud for Campingvej. Derfra går en 
strandtrappe, som vi ejer i fællesskab med tre andre lokale grundejerforeninger i et trappelaug. 
Steen Martinussen er formand for trappelauget, og han vil under punkt 10 orientere om, hvad der 
er sket i årets løb.  

Lågen til trappen er låst fra landsiden i sommerhalvåret – om vinteren står den åben. Medlemmer 
af de fire grundejerforeninger kan købe en nøgle til trappen for en engangspris af 300 kr. Man kan 
henvende sig til undertegnede, hvis man ønsker at anskaffe sig en nøgle. Nøglen hører til huset, 
således at den kan gå videre til nye ejere, hvis ejendommen bliver solgt.  

Apropos trapper kan jeg berette, at den meget langvarige strid om vedligehold og adgang til Melby 
Vænge trappen nu er bilagt ved et forlig i en civil retssag. Det er så meningen, at der skal dannes 
et trappelaug, trappen skal repareres, og der skal opsættes en låge, således at kun medlemmer 
kan få adgang. Desværre forlyder det, at det vil blive ganske kostbart at købe sig til et 
medlemskab, og kriterierne for overhovedet at kunne blive medlem er endnu ikke fastlagt. Så det 
er ikke lige med det samme, at trappen bliver brugbar. 



Vores grundejerforening er medlem af Gribskov Landligger Forbund, som repræsenterer alle 
grundejerforeninger for sommerhuse, medlemskabet koster 10 kr. per ejendom, som betales af 
vores faste kontingent. Der udsendes et nyhedsbrev, hvor man kan holde sig a jour med 
forskellige tiltag i Kommunen, eksempelvis affaldsordninger – noget der fortsat diskuteres intenst, 
og hvor der fortsat ikke er en løsning i sigte. I kan orientere jer om Forbundets aktiviteter på 
hjemmesiden www.gribskovlandligger.dk.    

Så vil jeg vende tilbage til trapperne, for vi har jo fået en meget smuk strandtrappe ved 
Kaprifolievejstranden. Den var lidt længe under vejs – fra eftersommeren til lige før jul. Det er 
Kommunen, der har finansieret den – godt en halv million kr.! Placeringen af trappen blev aftalt i et 
fint samarbejde med Kommunen, som har været meget lydhør over for vores ønsker. Trappen er 
bygget af lærk fra Gribskov, som er skåret op på Kagerup Savværk. Gelænderne er lavet af 
Douglas fyr, som ikke har mange knaster, og de fem bænke med små afsætningsmuligheder til et 
glas eller en kop, er placeret, så man får mest muligt ud af udsigten. Ugeposten og Frederiksborg 
Tidende har skrevet om det nye udflugtsmål, og det har betydet, at der virkelig har været masser 
af begejstrede besøgende, og indtil videre passer alle godt på anlægget, der har ikke været 
mindste tilløb til hærværk.  

En lille bøn er dog, at man tager sit affald med hjem efter strandturen, i stedet for at stille det ved 
siden af skraldespandene. Om sommeren, hvor der jo er mange gæster, bliver begge spande tømt 
dagligt af vores pligtopfyldende skraldemand Niels. Der var en episode sidste sommer, hvor nogle 
forvirrede personer en nat havde smidt de to skraldespande ned ad skrænten, så affaldet flød 
rundt omkring. Det blev konstateret en weekend morgen, hvor folk var på vej til morgenbadet. På 
20 minutter havde badegæsterne fjernet alt affald og fået slæbt spandene op på plads igen!! Det 
var helt imponerende. Siden har Niels fået gjort spandene fast, så idiotien ikke gentager sig! 

Blandt de mange, der nyder vores område og den nye trappe, er også lystfiskere. Forleden mødte 
jeg en undervandsdykker, som var på vej hjem med to pæne skrubber og to store pighvar. Han 
var totalt lykkelig! Alle er nu ikke helt så heldige: For et par uger siden var en lokal fisker ude ved 
den første bølgebryder imod øst, hvor han snublede og fik vand i sine waders. Det var ikke muligt 
for ham at komme op selv, og så begyndte han at drive ud fra land. En undervandsdykker var i 
området og fik sammen med en badegæst hentet manden i land, og der blev ringet efter en 
ambulance og redningskorpset. Der var ingen ledig helikopter, som sidst vi havde en ulykke, men 
denne gang kunne reddernes trappemaskine forcere den nye trappe, som endnu en gang beviste 
sin høje kvalitet. Heldigvis skete der ikke noget med den uheldige fisker, som kom hjem efter en 
tur på skadestuen – men pas på, hvis I fisker fra stranden.     

Det er nu ikke alene ved den nye trappe, at der har været masser af besøgende. Vores 
sommerhuse er blevet brugt meget flittigt i løbet af det seneste år. Hjemmearbejde, manglende 
muligheder for at rejse, og sikkert også fordi her er god plads og frisk luft. Når der har været huse 
til salg, er de blevet solgt hurtigt, og vi har fået nye glade og engagerede medlemmer. Det betyder 
også, at der er øget aktivitet i forbindelse med ny- og ombyggeri. Det kan være en stor belastning 
for vores veje, som jo er anlagt længe før gigant lastbiler med halve og hele huse blev opfundet. Vi 
opfordrer derfor ejerne til at få klausuler om reetablering af skader på veje og rabatter med i deres 
byggekontrakter. Ligesom vi opfordrer til, at alle love og servitutter bliver overholdt, hvilket også 
gør den notorisk langsommelige byggesagsbehandling i Kommunen smidigere. Den eneste – 
lovlige – undtagelse til de tinglyste servitutter, er i § 3, hvor Kommunen i 2001 på - 
Grundejerforeningens opfordring - besluttede ikke at holde fast i en 100 m2 begrænsning på 
husenes størrelse, men fremover alene at holde sig til den til enhver tid gældende 
byggelovgivning. Det betyder, at man må bebygge sin grund med 15% af grundens areal. 

Når jeg taler om byggeri, vil jeg minde om de regler, der gælder for støjende adfærd som 
eksempelvis støj i forbindelse med byggearbejder. Ejeren af grunden, hvor byggeriet skal foregå, 
bør varsle sine naboer 14 dage, inden det starter. Håndværkerne må arbejde fra 7 til 18 på 
hverdage, fra 7-14 på lørdage, medens det er forbudt at støje på søn- og helligdage. Hvis man 
selv er i gang med ombygninger eller lignende, gælder de samme regler, som gælder for 
græsslåning og andet støjende havearbejde: Hverdage 10-12 og 15-18, søn- og helligdage 10-12. 



Et andet område, som bestyrelsen gerne vil indskærpe, er vedligehold af skel og rabatter imod 
naboer og fællesområder. Det er foreningen – os alle i fællesskab - der ejer rabatterne, men det er 
den enkelte ejer, der skal vedligeholde dem i ca. 2 meters bredde.  

Grundejerforeningens store fællesområder, matrikel 5n og 3c bliver sammen med Kommunens 
strandgrund 3e i disse år vedligeholdt ved høslet i samarbejde med Gribskov kommune. Det er et 
led i en naturpleje, der skal sikre Kommunen flere områder med smuk og varieret natur. Det er 
måske vanskeligt at se udviklingen i bevoksningen, men på en nylig vandring med vores lokale 
botaniker, identificerede hun en lang række forskellige planter som for eksempel engnellikerod, 
mjødurt, gul snerre og hunderose. Vi fandt på en halv time 20 forskellige arter!    

Høslettet vil på sigt ændre bevoksningen til færre brændenælder og slåen og i stedet til flere 
forskellige græsser og blomster, men det går langsomt, da jorden er meget næringsrig, og 
høslettet kun foretages en gang årligt. Optimalt kan man lave høslet flere gange årligt for at udpine 
jorden, men det er der ikke stemning for i vores område.  

Et andet godt samarbejde med Kommunen er udgravningen af den nye sø på 
Grundejerforeningens område 3c i 2018. Det blev iværksat på grund af et fund af den truede art 
den store vandsalamander. Det har været meget vellykket: Søen har drænet en stor mængde 
vand fra området, og salamandrene har i høj grad har fundet sig hjemme.  

Vores ansvar i forhold til fællesarealerne er at sikre, at vores hegn står i skel, og at hække ud imod 
fællesområderne bliver klippet ind til højst 1 meters bredde fra skel. Vi har også et ansvar for, at 
træer og buske med udhængende grene bliver klippet, så skraldebiler og andre store køretøjer 
kan færdes uden at skulle undvige, så de ødelægger rabatterne på den modsatte side af vejen. 
Det er faktisk muligt hos mange firmaer at bede om, at ens leverancer kommer med en mindre bil, 
da vores veje ikke egner sig til meget store køretøjer. 

Ydermere – og ikke mindst meget vigtigt - skal alle med hjørnegrunde være opmærksomme på at 
beskære bevoksningen på hjørnerne, så kørende kan overskue den trafikale situation. Hvis man 
bor ud til Strandvejen, har bestyrelsen forståelse for, at man kan ønske at have et fast hegn, noget 
der ellers ikke er tilladt i henhold til servitutterne. Betingelsen er dog, at man sørger for 
beplantning imod vejen, så indtrykket er grønt. Vi ønsker ikke at ende, som de områder vi ser på 
Kystvej eller på Nordre Strandvej, hvor beboerne har forskanset sig bag palisadelignende hegn. 

Hvis I skulle være så uheldige at opdage bjørneklo på jeres ejendomme, skal de fjernes, og hvis I 
ser nogen på vores fællesarealer, må I meget gerne fjerne dem og ellers ringe til undertegnede, 
så sørger bestyrelsen for at få fjernet planterne.      

Vi har nu måttet aflyse fejringen af Sankthansaften flere gange på grund af tørke og her sidst på 
grund af corona! Men i år skal det være! Vi mødes til bål på stranden kl. 22. I må meget gerne 
samme dag eller dagen før medbringe tørt grenaffald og lignende til bålet og placere det neden for 
trappen til venstre, så vil vores mangeårige bålmester Peter Christensen sørge for et smukt bål. 
Grundejerforeningen byder på et glas, og vi har de duplikerede sange med igen i år. Vi regner 
selvfølgelig med, at alle passer på med afstand og andre fornuftige forholdsregler, for selv om 
mange af os er vaccinerede, er der jo en del yngre og unge mennesker, der endnu ikke har fået 
deres stik. 

Næste års generalforsamling er planlagt til at foregå på Sankt Helene Centret d. 7. maj 2022 
klokken 10.  

I kan i øvrigt orientere jer om foreningens aktiviteter på vores hjemmeside, som har fået et ekstra 
lille r i navnet: lundehoej-grf.dk                     

På den samlede bestyrelses vegne vil jeg gerne ønske alle medlemmer af Lundehøj 
Grundejerforening en rigtig god sommer.                                                                    
12/06/21 FM.                            


