
Nyhedsbrev
November 2018

Grundejerforeningen Fuglebækå

Bestyrelsen vil hermed gerne byde alle nye medlemmer velkommen til vores forening Fuglebækå. Vi 
håber alle er glade for vores dejlige område og nyder den skønne natur og strand.

En opfordring til alle om at følge med på foreningens hjemmeside fuglebækå.dk som jævnligt bliver 
opdateret. Her findes mange nyttige oplysninger.

Ved sidste generalforsamling og strandrensning var der flere der efterlyste tidligere udmelding på 
datoen for generalforsamling. Dette vil vi hermed gøre.
Dato for generalforsamling i 2019 er:

Lørdag 13 april Kl. 10
Restaurant Strandlyst
Lyngvej 199 4560 Vig

Indkaldelse til GF udsendes som vanligt i god tid før afholdelsen.
Efter generalforsamlingen vil der, ligesom tidligere år, være strandrensning og bagefter grilles der 
pølser/brød og der vil være en øl/vand til halsen. Her i 2018 var vi ca. 40 personer, hvilket er det 
højeste antal vi har haft. Det var rigtig hyggeligtog der blev snakket livligt mellem gamle og nye 
medlemmer mens formanden serverede grillpølser. Vi håber på et ligeså stort fremmøde (eller større) i
2019. Vi mødes ved bommen for enden af Fuglebæksvej kl. 13.

Grundejerforeningen har fået ”MOBILEPAY” så nu er det endnu nemmere at betale sit kontingent til 
foreningen. Mobilepay-nummer er   34775 
Det anbefales stadig at oprette en fast betalingsaftale med sin bank på overførsel af kontingent 1/7- 
så undgås rykkeren på 100 kr. fra kassereren. � �

Bestyrelsen har konstateret manglende beskæring langs vores veje.
På mindre veje i sommerhusområdet, er det ofte et problem for renovations- og brandbiler at komme 
frem på grund af manglende beskæring og rabatslåning. Det betyder, at chaufføren har svært ved at 
se i sidespejlene, når han bakker. Den typiske sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge 
sider. Rabatten er en del af vejarealet og skal være fri for beplantning, således at der er vigeplads for
både gående og kørende trafik. Manglende beskæring kan være årsag til, at du selv eller øvrige 
ejendomme på vejen ikke får afhentet deres renovation.
Som grundejer skal du være opmærksom på at vedligeholde og beskære helt tilbage til skel mod 
samtlige veje/stier, der befinder sig omkring matriklen. Vores veje skal være 6 meter brede.
Manglende beskæring kan medføre at bestyrelsen får det udført på medlemmets regning.

Oprensning af afvandingsåen på Gl. Kongevej.
Grundejerforeningen har etableret samarbejde med naboforeningen ”Ellingestrand” om oprensning af 
åen. Ellingestrand renser åen på lige årstal og bredejerne på Uglevangen renser på ulige år. Alle 
bredejere har pligt til at rense en afvandingså hvis ens grund støder op til åen. (se den lille Grønne fra 
Odsherred Kommune) 
http://www.e-pages.dk/odsherredkommune/303/  Oprensning vil sige at man fjerner løse blade og 
kviste/grene fra åens bund, der må ikke graves i bunden. Alt affald skal fjernes ikke lægges på 
kanterne.
Naboforeningen ”Ellingestrand” er ved at etablere opsætning af en hjertestarter på Syrenvej. De 
tilbyder at vores medlemmer kan tilmelde sig kursus i brugen af en sådan (for egen regning). I vil høre 
nærmere om dette senere.  
                                                              Hilsen Bestyrelsen.
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