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GRUNDEJERFORENINGEN TORNEROSEBUGTEN 

Ekstraordinær generalforsamling lørdag den 26. oktober 2013 klokken 10 

i Forsamlingshuset, Havnebyen 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent 

2. Gennemgang af plan for naturpleje v. naturvejleder Jørgen Stoltz 

3. Forslag fra bestyrelsen (vedlagt) 

4. Eventuelt 

 

 

 

 

BILAG: 
Plejeplanen vil blive tilgængelig på www.tornerosebugten.dk og udleveret på generalforsamlingen 

 

DET PRAKTISKE: 
Tilmelding inden 22-10-2013 til formanden via e-mail irene.ludvigsen@yahoo.dk eller på mobil 50 43 80 54 

(helst sms). 

Vi byder på en øl eller vand. 

http://www.tornerosebugten.dk/
mailto:irene.ludvigsen@yahoo.dk
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Bestyrelsens forslag 
 

 

Det er en kendsgerning, at rynket rose, havtorn, gyvel, pil og græsser breder sig ud over vores fællesareal. 

Vi har forsøgt at holde roserne i ave på vores halvårlige naturplejedage. Det forslår ikke. De kvæler andre 

arter og lukker efterhånden for udsigten over området. Bestyrelsen foreslår derfor at vi går i gang med at 

genoprette naturen på fællesarealerne under vejledning af Jørgen Stoltz. Det skal ske ved en 

grundlæggende rydning af rynket rose, havtorn, pil mv.. Grundrydningen skal følges op i et par år som 

beskrevet i naturplejeplanen  

Vi forventer at få økonomisk støtte fra Odsherred kommune og 15. juni Fonden til grundrydningen. 

Projektet bliver mere overkommeligt og billigere, når vi går sammen med nabogrundejerforeningerne 

Klitrosebugten og Gyvelbugten. Begge har vedtaget naturgenopretning efter planer fra Jørgen Stoltz. 

For at få del i støtte udefra, skal vi selv bidrage ved at følge op på den grundlæggende rydning af området. 

Foreningen har allerede afsat 25.000 kroner om året til naturpleje. Vi har en formue på cirka 100.000 

kroner. 

Vi forventer at den opfølgende pleje kan holdes inden for denne økonomiske ramme. 

 

Under forudsætning af: 

At vi får midler fra Odsherred kommune og/eller fonde til at betale for den grundlæggende rydning. OG 

At projektet ikke vil medføre betydelige økonomiske konsekvenser for medlemmerne, beder bestyrelsen 

generalforsamlingen om at give sin accept af: 

• At vi får foretaget en grundlæggende rydning af rynket rose, havtorn, gyvel, pilekrat og græs 

• At vi i de kommende år afsætter midler til at vedligeholde de ryddede områder 

• At en del af vedligeholdelsen i vinterperioden eventuelt kan ske ved dyrehold i indhegninger 

 

Dette projekt vil afløse de to halvårlige naturplejedage vi har holdt i en årrække. Vi må erkende at vores 

hidtidige indsats ikke har kunnet holdt trit med de hurtigt voksende arter. 

Bestyrelsen lover at søge efter andre måder medlemmerne kan mødes i naturen et par hyggelige timer en 

gang imellem. 


