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Vi har igennem de sidste generalforsamlinger haft fokus på manglende kontingent indbetalinger med større 

el. mindre held. Bestyrelsen har besluttet at fokusere knapt så meget på dette længere, idet det er meget 

ressourcekrævende og tallet konstant har svinget på ca. 10 manglende indbetalinger. Det er ca. 1/6 

manglende indbetalinger, som vi på nuværende tidspunkt mener at kunne leve med. Såfremt tallet igen 

skulle stige vil vi naturligvis tage sagen op igen. Dette skal ikke opfattes som, at man nu bare lade være at 

betale! Tvært i mod. Det glædelige er at flere ikke medlemmer nu tilbyder at være med til at betale for 

vedligeholdelsen af trappen. 

Ved sidste generalforsamling brugte vi en del tid på at diskutere om, hvorvidt foreningen Halv til Hel strand 

skulle bevilges et beløb til kystsikringen ved den offentlige strand, hvor udgangspunktet var at foreningen 

havde fået de ønskede tilladelser. Dette havde de oplyst til os at de havde fået og med et snævert flertal 

blev pengene bevilget. Dette viste sig kort efter at hvile på et forkert grundlag, hvor foreningen meddelte 

mig at de desværre ikke havde fået den forudsagte tilladelse, men ønskede at kæmpe videre. Bestyrelsen 

besluttede på sit efterårsmøde ikke at udbetale de bevilgede penge samt helt at indstille forholdet og et evt. 

samarbejde med foreningen, da vi følte os en del ført bag lyset. Det vil herefter være op til evt. enkelt 

medlemmer af vores grundejerforening, at tage sagen op igen på en kommende generalforsamling. Der er 

ikke længer øremærket penge til Halv til Hel strand. 

Bestyrelsen har ved et par lejligheder gennem de sidst par år fået henvendelse om bådpladser ved 

nedgangen ved trappen. Dette har bestyrelsen venligt, men bestemt afvist med henvisning til at 

grundejerforeningen ikke har så meget strandplads ved trappen og at det i sidste ende måtte være en 

generalforsamlingsbeslutning, hvor det blev opfordret til at tage op, hvilket er sket og til senere diskussion 

under indkomne forslag.  

Bestyrelsen er godt klar over at der flere steder er store huller i vejene, men det er svært at få en 

entreprenør til at tage sig af det, der med deres øjne er et lille forhold og vil afvente indtil de i området har 

mere at bruge tjære til. 

Jeg har som formand fra grundejerforeningen modtaget et brev fra Halsnæs Kommune om bekæmpelse af 

bjørneklo. Det påhviler den enkelte grundejer at bekæmpe evt. bjørneklo på sin grund. Man kan blive gjort 

økonomisk ansvarlig såfremt man ikke foretage en bekæmpelse. Det samme gælder fællesarealerne, hvor 

Birgitte Fùrstenovs kæreste, har sørget for at bjørnekloen specielt under trappen holdes i skak. På grund af 

denne indsats har bestyrelsen bevilget et par flasker rødvin. 

Et andet godt frivilligt initiativ er taget af Claus Willum, som har foranlediget at sætte en ved begyndelsen 

af stien til stranden. Claus har også påtaget sig at tømme skraldespanden. Tidligere havde vi en aftale med 

daværende Hundested kommune om en skraldespand på stedet, men den blev lige så stille inddraget. 

Bestyrelsen har også bevilget et par flasker rødvin til Claus og ser gerne at lignende initiativer kan indstilles 

til et par flasker rødvin.   

Bestyrelsen ønsker ikke at forholdene skal være det rene anarki, men ønsker man at tage initiativ og udføre 

en ting i fællesskabets interesse, så forelæg de for generalforsamlingen el. bestyrelsen. Det kunne til 

eksempel være rydning af stien til stranden for bevoksning el. lignende forhold. 


