
Kære medlemmer 
Denne bulletin fra formanden handler som sædvanligt om løst og fast omkring foreningen. 
Glædelig påske. 
 
  
Forslag om nye fællesdræn 
Bestyrelsen forventer at stille forslag til generalforsamlingen om udbedring af foreningens fælles-
dræn i forsøget på at løse problemer hos medlemmer med meget våde grunde. Som vedtaget på 
generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen bestilt en ekspert til at komme med en løsning. Den 
vil han fremlægge på foreningens informationsmøde søndag den 19. maj 2019 kl. 10 (hos Pia, 
Engtoften 4). Alle med tilknytning til foreningen er velkomne. Af hensyn til plads er tilmelding 
nødvendig. Tilmeld dig på email, bestyrelsen@gopg.dk 
 
Eksperten er Kjeld Morel, som fredag den 15. februar blev briefet af bestyrelsen omkring 
forholdene. Vi gik området rundt og Kjeld blev klogere. Vi tillod os at gå ind på enkelte grunde for 
at besigtige brønde og for at vise eksempler på våde grunde. 
 
Kjeld påpegede med det samme, at blandt andet birketræer, der er plantet i nærheden af dræn, vil 
ødelægge drænene på kort tid. Det gælder også træer henover det nuværende drænrør ved mosen 
ved Engtoften. Problemet er, at træernes rødder søger ned til vandet i drænrørene og ødelægger 
dem. 
 
 
Penge til hjælp til at vedligeholde træer 
Træer i foreningen bliver højere og bredere. Det skal helst gå den anden vej, hvor medlemmer viser 
hensyn til naboer ved at vedligeholde sine træer med beskæring eller fældning. Men vi må erkende, 
at det nogle gange er økonomien og det rent praktiske i at få arbejdet organiseret, som kan være en 
forhindringen for nogle i at få det udført. Derfor arbejder bestyrelsen på et forslag til 
generalforsamlingen. Forslaget går ud på, at foreningen opretter en fond, der kan yde tilskud til 
arbejdet med at beskære bevoksninger – der, hvor der er enighed om det. Det er også tanken, at 
bestyrelsen kan hjælpe med at organisere arbejdet. Vi har kontakt til skovfolk, der oplyser, at 
arbejdet med fældning af et stort træ koster omkring 1000 kr. og et lille træ koster 500 kr. (træ 
skæres op i stykker, klar til kløvning og grenaffald fjernes efter aftale, hvor det er muligt). 
 
 
Fibernet, en status 
Gravearbejdet omkring nedlægning af fibernet langs Bakkevejen og Hørager er afsluttet. 
Entreprenøren, som har udført gravearbejdet, har tidligere lovet, at de senere ville udbedre 
rabatterne efter gravearbejdet på steder, hvor det trænger. Nogle medlemmer har været utilfredse 
med retableringen af græsrabatten, og bestyrelsen har derfor henvendt sig til entreprenøren for en 
udbedring. 
 
 
Ikke alle medlemmer er blevet tilbudt fibernet 
Medlemmer, som bor op ad bakken sydøst for Toftevej, har endnu ikke fået tilbudt fibernet, fordi 
der i følge leverandøren, Fibia, har manglet det nødvendige antal tilmeldinger. Det er til stor 
fortrydelse for en del medlemmer, som også ønsker sig det hurtige internet og tv-pakkerne fra 
Waoo. Bestyrelsen viderebringer derfor en opfordring fra en gruppe af medlemmer (ambassadører), 
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der forsøger at koordinere tilmeldingerne fra Mellemtoften, Engtoften, Lupintoften og Kåltoften. 
Hvis man ønsker adgang til det hurtige internet og tv pakkerne, opfordrer gruppen til, at man først 
tilmelder man sig på hjemmesiden (link), og derefter giver besked til gruppens repræsentant, Gert 
Hintze på gbhintze@gmail.com. Gruppen vil tælle op og holde Fibia op på, at der eventuelt 
kommer tilmeldinger nok. Der er lagt brochurer frem i carporten hos Gert Hintze, Kåltoften 26, som 
interesserede er velkomne til at afhente. 
 
 
Vedligeholdelse af grusveje, en status 
Bestyrelsen har bestilt, at der bliver vedligeholdt grus på alle grusvejene. Det bliver efter aftalen 
med entreprenøren udført inden medio maj. 
 
 
Påtaler fra bestyrelsen havde en deadline den 31. marts 
Var 31. marts også din deadline for at overholde en påtale fra bestyrelsen? Hvis du er en af de 
medlemmer, som har modtaget en påtale om eksempelvis at holde dit skel nede til 1,8 m eller at 
rydde bevoksning ud til vejen, så vær opmærksom på fristen, som var 31. marts for de fleste. 
Omkring bevoksning ud til vej, skriver kommunen om grundejernes forpligtelser blandt andet, at 
man kan blive erstatningspligtig, hvis personer kommer til skade ud for ens grund. Læs mere her: 
Link 
  
Seneste nyhedsbrev fra Odsherred Kommune kan du læse her: Link 
Referater af bestyrelsesmøderne kan du læse her: Link 
 
 
Kalenderen 

• 19. maj kl. 10:00: Informationsmødet om nye fællesdræn er flyttet hjem til Pia, Engtoften 4. 
Drænekspert Kjeld Morel fremlægger planen. 

• 26. maj kl. 09:30: Generalforsamling i Cafeen, Ordrup med morgenbord 
 
 
Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen 
Ordrup Præmie Grunde 
 
Peter Høegh 
Formand 
 
Mød os på hjemmesiden www.gopg.dk 
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