GRUNDEJERFORENINGEN FOR
THORUP & TVED STRAND 2022

Marsvej nr. 17

Kære beboere i den vestlige del af Begtrup Vig.
Her er 2022 folderen fra Grundejerforeningen for Thorup og Tved
Strand - GTTS. Vi dækker den vestlige del af Begtrupvig – fra
Polarstjernevej og vestover til – indtil videre - Himmervej.

Folderen fortæller lidt om året der gik, om tiden der kommer og nogle
praktiske oplysninger af relevans for vores område. GTTS varetager
medlemmernes interesser overfor bl.a. Syddjurs Kommune. Følg os også
på hjemmesiden www.gtts.dk og på Facebook (GTTS), hvor der er
oplysninger at hente om vores grundejerforening, om vandværket
(www.begtrupvigvand.dk), om de to vejlaug og meget mere.
Vi har mange trofaste medlemmer, men vi kunne være ganske mange flere.
I runde tal er det ca. 2 ud af 3, der støtter foreningens arbejde. Kun ganske
få har meddelt, at de ikke ønsker at være med. Respekt for det. Nogle er
måske lidt glemsomme. Lav gerne lidt reklame om GTTS overfor naboen.
Det føles godt at være solidarisk, og kontingentet er lavt.
Folderen kommer elektronisk i år til alle med mailadresse og fysisk til alle i
de postkasser i området, vi kan finde. Vi har fundet ud af, at ikke alle har
en postkasse. Så undgår man jo også reklamer – der er nu ikke så mange –
men undgår altså også denne folder. Ganske få har en postkasse på en
ubebygget grund. Vi opfordrer fortsat alle med og uden hus til at give os
oplysninger om aktuel mailadresse. Vi deler selv folderen ud ved
påsketid. Mailadressen sendes lettest til vores sekretær Finn på
grundejerforeningens mailadresse grundejer.gtts@gmail.com
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Nye medlemmer bedes også angive hjemadresse og tlf.nr.
Når I opdager, at nogle er flyttet til området, eller huse og grunde skifter
ejere, vil det være en god ide at sige velkommen og informere om bl.a.
GTTS, vores hjemmeside og om de 2 vejlaug. Det er vejlaugene, der står
for at holde tilkørselsvejene i ordentlig stand. Vær derfor med i det
relevante vejlaug, hvis du regelmæssigt benytter Metholmvej eller Tangvej.
Bestyrelsen har holdt møder 6/6 –21, 9/10 – 21 og 26/2 - 22. Øvrige
planlagte møder har været aflyst grundet pandemien. Generalforsamlingen
blev afholdt 18/7 – 21 i teltet på Strandvejen ved Carinavej. Referater fra
møderne kan læses på hjemmesiden. Hvis I har spørgsmål eller har ønsker
om, at et emne tages op i bestyrelsen, håber vi at høre fra jer. I er altid
velkomne med ideer, gode råd, spørgsmål eller bare en snak.
Vi håber at se jer til nogle af årets arrangementer – strandrensning, Sankt
Hans bål og generalforsamling. Det er en god anledning til at mødes – og
husk det er for alle – nye som gamle beboere – yngre og ældre.
Vi håber, at se jer som medlemmer af GTTS i 2022.

Kontingent for medlemskab af Grundejerforeningen er kr. 100,Vi ønsker at modtage det årlige bidrag inden 1. juni

Indbetaling kan ske til MobilePay nr. 33873
eller via netbank til kontonummer 9354 301574
HUSK det er vigtigt at påføre sommerhusadressen
og mailadressen på overførslen
Måske er det smart at gøre det nu – man kunne komme til at glemme.

S i d e 2 | 23

Bestyrelsen fra venstre: Flemming, Anne, Finn, Annett, Berit og Lars.
Poul var fraværende den dag.

Post til bestyrelsen bedes sendt til grundejer.gtts@gmail.com
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Lars G. Hansen
Herculesvej 24
Flemming Andersen
Carlsvognsvej 19
Berit Pedersen
Tangvej 26
Finn Svejstrup Olsen
Meteorvej 1
Annett Fjeldborg
Metholmvej 15
Anne Sibbernsen
Carlsvognsvej 17
Poul Hansen
Metholmvej 14

Webmaster

Gregers Wegener
Begtrupvig Strandvej 35

21222195
lgh@dadlnet.dk
25586147
HFandersen7@gmail.com
25532573
beritped@live.dk
60518760
finn.svejstrup.olsen@gmail.com
20676773
fjeldborga@gmail.com
30161911
kasibbernsen@gmail.com
26748626
phanklinik@hotmail.com
51717403
wegener@clin.au.dk
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Strandrensning 2022
Vi ønsker alle en ren og ryddelig strand ved Begtrup Vig. Hvert år skyller
der ting og sager ind, som ikke hører hjemme i naturen. De sidste år har der
nu ikke været ret meget. Grundejerforeningen afholder alligevel den årlige
strandrensning med start ved Nordstjernevej
lørdag 7. maj 2022 kl. 10.00
Grundejerforeningen sørger for poser, opsamlingstænger, bortkørsel m.v.
og giver en sodavand eller øl efter veludført arbejde ☺.

Der er også plads til dig. Det er på ingen måde fysisk hårdt arbejde, så hold
dig ikke tilbage. I virkeligheden blot en hyggelig gåtur langs stranden. Hvis
I på strandstykket har en udtjent jolle, et gammelt surfbræt eller lignende,
som I er enige om, trænger til at komme væk, kan I kontakte os på forhånd
eller på dagen, flytte det uønskede op til vejen og mærke det med f.eks.
afspærringstape. Miraklet sker så en af dagene i maj.
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Sankt Hans Aften 2022
I år har vi igen inviteret beboerne i vigens to andre grundejerforeninger –
Strands Grundejerforening og Strands Hoved Grundejerforening.
Bålet tændes torsdag den 23. juni 2022 kl. 20.30
på stranden mellem Nordstjernevej og Syvstjernevej.
Der er som traditionen byder fællessang og båltale - i år ved Jesper Yde
Knudsen. Lørdag den 18. juni kl. 12.00 lægges bålet til rette.
Hvis du har grene eller træ liggende, vil det være en god ide at få det
brændt af her, så der kun er et sted at rydde op. Vi vil være der og arrangere
bålet, men kom meget gerne med noget brændbart. Vi mangler ofte. I bedes
undlade at køre grene til efter lørdag, da bålet kan blive for stort og dermed
ukontrollabelt. Her et billede fra Sankt Hans Aften 2021, hvor nu
forhenværende borgmester Ole Bollesen holdt båltalen.

Deltagelse i grundejerforeningens arrangementer sker på eget ansvar
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Grundejerforeningens sommerfest er aflyst

Tiden er løbet fra vores traditionelle sommerfest. Bestyrelsen har derfor
valgt at aflyse i 2022. I 2020 måtte testen aflyses grundet corona
pandemien.
I 2021 holdt vi sommerfest efter de traditioner, vi har haft i mange år. Vi
havde set frem til et stort fremmøde, men blev desværre skuffede. Ca. 35 af
foreningens medlemmer ønskede at feste sammen, og det synes vi i
bestyrelsen er alt for få i forhold til det arbejde, vi har med planlægning,
opsætning af telt og hoppeborg mm. Desværre kommer det jo også til at gå
ud over loppemarkedet, som der ellers var stigende interesse for.
I bestyrelsen diskuterer vi, om vi kan finde frem til en anden form for
sommerfest eller sommeraktivitet. Gode ideer modtages med glæde.
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Vi tænker mange måske er ligeglade, men lad os få en diskussion ved
generalforsamlingen om, hvad vi kan og skal gøre. Det ville jo være rart at
mødes over et eller andet festligt i løbet af sommeren.
I mellemtiden kan I prøve en af områdets restauranter eller grills.
Efterhånden er der flere muligheder. God italiensk mad og hjemmelavet is
på Restaurant Mols Bjerge i Knebel. God grillmad på Restaurant Thorup
Mejeri. Knebelbro pizza og grill med indisk mad tirsdag og onsdag. Peters
mini diner, Knebel Bygade 25, hvor tidligere Molbogrillen lå. Stenbækhus
mad på Mols, der fremover også huserer i Tved Forsamlingshus. Gad vide
om der også i år sker noget på Skødshoved Badehotel. Vi så det som en
stor succes sidste år. Bemærk også at Madhusgruppen under Mols i
Udvikling indbyder til fællesspisninger. Følg med på Facebook.
Et forslag: Inviter din nabo på et måltid mad på eller fra et af de nævnte
steder – og vent på at din nabo til den anden side gør det samme med dig.

Hjertestarter
Hjertestarteren er en succes. Den har heldigvis ikke været i brug, og sådan
skal det være. Vi får den serviceret og kigger selv til den i ny og næ. Der
har ikke været hærværksproblemer. Nærmeste øvrige hjertestartere er ved
forsamlingshuset i Strands, ved Brugsen i Tved, ved slagter Kruse og ved
Lykkes landhandel.
Der er via TrygFonden etableret en landsdækkende hjerteløberordning, som
alle over 18 år kan tilmelde sig – se mere på www.hjerteløber.dk
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Ny udstykning ved Vibrogaard
Det går langsomt. Det er fortsat usikkert, hvornår en lokalplan kan komme
i høring. Beboerne på Himmervej har tilknyttet en advokat for at skabe
klarhed omkring tilkørselsvejene og for at undgå tilkørsel fra Himmervej.
Heldigvis skulle det være sikkert, at de store sommerhuse er skrevet ud af
ligningen. Planlagte bassiner sørger for, at der ikke bliver problemer med
overfladevand i området.
Strand og strandeng – hybenrosens begrænsning eller exit
Syddjurs kommune vil også i år sørge for at klippe alle tilmeldte
strandmatrikler, så vi kan holde hybenrosen under kontrol. I år vil der kun
blive klippet i efteråret for at skåne forårets og sommerens blomster. Hvis
flere ønsker at være med i efterårsklipningen, kan I kontakte Team Natur,
Syddjurs kommune tlf. 87535264. Der kan aftales klipning af hele
strandengen eller klipning efter ønske, så et stykke mod vejen som støv- og
parkeringsværn, bål-, hygge- eller bådpladser bevares. Vi håber så, at I selv
i foråret som ejere/brugere af strandengen sørger for at bekæmpe
hybenrosen med respekt for de andre blomsterarter. Der kan søges hjælp –
for egen regning – hos Torben Lundorff – tlf. 28267063 til en ekstra
klipning eller til en klipning af et privat område nord for strandvejen.
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Gamle både og andet ragelse uden kendt ejermand
Vær så venlig at tage ansvar for det strandstykke, I ejer eller benytter. Det
er muligt at få hjælp til at fjerne glemte både og lignende – se side 4
strandrensning. I kan også selv aflevere på genbrugsstationen i Knebel.
Vi har en aftale om, at de gerne tager imod gamle både fra strandengen.

Sæt navn på din jolle
Det er en god ide at sætte et skilt på jeres båd med navn, adresse og
telefonnummer. Brug DYMO eller lignende, da almindelig skrift hurtigt
falmer. Så kan båden findes, hvis den driver til havs, og det er synligt for
alle, at den har en ejermand, selvom den evt. ikke har været sødygtig eller
anvendt i mange år.

Affaldssortering.
Fra foråret 2023 skal vi alle sortere affald i 9 typer. Hos os – og i hele
Østjylland vil vi i første omgang få 3 affaldsbeholdere hver. 2 af dem med
adskilte rum. En beholder til madaffald og restaffald, en beholder til plast,
glas, kartoner og metal og en beholder til pap og papir. Den første beholder
bliver tømt hver anden uge (evt. hver fjerde uge fra oktober til april), den
anden beholder tømmes 11 gange årligt og den sidste hver 8. uge. Hvordan
tekstiler skal indsamles er endnu ikke afklaret. Vi er spændt på, hvor meget
det vil komme til at påvirke prisen for renovation i vores område. Vi kan nu
hver især begynde at overveje, hvordan vi får plads til beholderne uden at
skæmme området mere end højst nødvendigt.
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Plantage eller villakvarter
Der er fortsat livlig byggeaktivitet i området, da mange nye bliver tiltrukket
af vores stille område med sommerhuse i og tæt på plantagen. Vi synes, det
er vigtigt at bevare områdets særpræg. Selvfølgeligt skal døde og udgåede
træer fældes – eller der skal ryddes, når der skal bygges nyt – men alle
træer må ikke nødvendigvis lade livet. I bestyrelsen vil vi gerne opfordre til
at bevare plantagepræget, bevare levedygtige træer og plante nye af de
arter, der hører naturligt til, når det har været nødvendigt at fælde. På den
måde bevarer vi også områdets naturlige og mangfoldige fugle- og dyreliv.
Gør gerne din helt egen lokale natur mere vild.
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Vejenes beskaffenhed og Hegnsloven
De 2 vejlaug i vores område står for at vedligeholde de veje, vi alle bruger,
når vi kommer hertil – og tager herfra. Dit bidrag til vejlauget er vigtigt for
at holde vejene i rimelig stand. Hvis du ofte bruger Tangvej eller
Metholmvej/Herculesvej/Marsvej på vej til dit sommerhus bør du melde
dig ind i det relevante vejlaug, selvom du ikke direkte bor på en af disse
veje. Når vejene er rigtigt våde og hullede, bør du overveje at benytte de
asfalterede tilkørselsveje Strands Havvej eller Gl. Skovvej i stedet, da trafik
i disse perioder slider ekstra på vejene. Det gælder i særlig grad for tunge
køretøjer i forbindelse med nybyggeri og ombygning. Hvis du kan se, at
tung trafik i forbindelse med dit byggeri har belastet vejen, bør du selv
sørge for den nødvendige udbedring.
Vejene er mere end selve belægningen. Det er vores egen opgave at holde
buske, træer, brombærranker og sten væk fra vejene, så færdslen kan foregå
uhindret og bilernes lak fremstå uden ridser. Vejlaugene sørger ikke for
dette. Kig på vejen udfor din egen grund, og hjælp meget gerne naboen
Huller i vejbelægningen på de ikke gennemgående veje skal du også selv
sørge for at udbedre i samarbejde med vejens øvrige beboere.
RenoDjurs har for nyligt sendt en skrivelse ud om vanskelige tilkørselsforhold i vores lokalområde. Bemærk især at vores veje skal have en
fribredde på mindst 3,6 m. Derfor frem med målebånd, grensaks og hvad
der ellers skal til. Skrivelsen fra RenoDjurs ligger på vores hjemmeside.
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Har du brug for opbevaring af båd, campingvogn eller mindre ting
sommer og/eller vinter kan du kontakte Lise-Lotte, Metholm, Gl. Skovvej
8, 8420 Knebel på tlf. 51238559 eller via mail llaursen59@gmail.com

Vidste du at grundejerforeningens materiel kan lånes eller lejes
2 store trækulsgrill, 2 flagstænger på 6 m med flag, 2 toiletvogne, 8 meter
delestige, tænger til papiropsamling kan lånes. Buskrydder med udstyr
udlejes til medlemmer for kr. 100 pr døgn plus forbrug af benzin og snore.
Henvendelse til Jørgen Christensen, Uraniavej 2, tlf. 86351412 / 42914767
eller på mail jorgensc1947@gmail.com

Træfældning og gentilplantning
HedeDanmark tilbyder træfældning, bortskaffelse af træer og gentilplantning af træer og buske. Kontakt Niels Nygaard på mailadressen
nan@hededanmark.dk eller på tlf. 23960026. Der er også andre firmaer,
der tilbyder træfældning i området – f.eks. Vibes Træpleje.
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Et ganske almindeligt sommerhus.
På forsiden er der et billede af sommerhuset Marsvej 17 – og bagest i
folderen er der en historie om sommerhuset. Sommerhuset blev købt af
Birgit Busk 1. april 1970 og historien skrevet i 1971. Birgit døde desværre
92 år gammel i 2021 - stadig meget glad for sommerhuset. Forinden aftalte
vi at genoptrykke artiklen her i folderen. Den blev trykt første gang i
Aalborg Stiftstidende i 1971 og genoptrykt i Molsbo Avisen maj 81. På det
tidspunkt var Birgit Busk formand for grundejerforeningen. Molsbo Avisen
blev udgivet af sammenslutningen af grundejerforeninger for
sommerhusområder i Ebeltoft Kommune. Huset på Marsvej ejes nu af
Birgits 2 døtre Hanne og Lone Busk.

Mols i udvikling – inkl. Stemmer på Mols og Helgenæs
Det er en god ide at besøge Mols i Udvikling på nettet eller på Facebook.
Lyt til podcastserien Stemmer på Mols og Helgenæs. Der er indtil videre 6
afsnit. For os er det mest spændende afsnit 2, hvor Ulla Willumsen og Toke
Nørby fortæller om mange af de oplevelser, de har haft i vores lokalområde
siden deres forældre byggede sommerhuse omkring 1940. Der er også gode
historier og fine billeder via linket til Tokes hjemmeside.

Fibia og WAOO (internet og TV)
Hvis flere ønsker at tilslutte sig, kan I kontakte Fibia på tlf. 70292444 eller
besøge www.fibia.dk.
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Metholm Vejlaug 2022
Vi har behov for din opbakning til det fælles vejlaug, der vedligeholder
adgangsveje til og fra dit sommerhus via Metholmvej
For at holde adgangsvejene til området i en rimelig stand er det nødvendigt
at vedligeholde vejene. Vi vil derfor bede om opbakning til vejlauget ved
indbetaling af kontingent til vejvedligehold.
Kontingentet for 2022 er 200 kr. pr. hus og 100 kr. pr. grund.
Kontingentet er nødvendigt for at vedligeholde Marsvej, Mercurvej,
Herkulesvej og Metholmvej.
Kontingentet bedes indbetalt til Sparekassen Djursland med følgende
betalingsoplysninger:
Reg.nr. 9388 konto nr. 0001098330 - Husk at anføre sommerhusadresse og
* at minde din nabo om at indbetale kontingent
* at vi har generalforsamling lørdag den 16. juli kl. 14 på Metholmvej 17
* at komme med forslag til generalforsamlingen senest 3 uger forinden,
dvs. inden den 25. juni. Forslag sendes til ellen.steen@mail.dk
Formand: Steen Krogh Nielsen, Metholmvej 17
Kasserer: Poul Hansen, Metholmvej 14
Sekretær: Poul Schram, Marsvej 21
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Tangvej Vejlaug 2022
Den nye vejentreprenør vi entrerede med sidste år har gjort det godt. Der
har været et minimum af større huller, men det kan ikke undgås på en
grusvej, at der i våde perioder kommer store huller, som skal fyldes med
sten og stabilgrus. Derfor har vi købt en big bag med sten, som står på
Uraniavej 2. Alle medlemmer af vejlauget er velkommen til at tage
stabilgrus fra bunken ved Tangvej 12 til at fylde i huller ud for deres grund.
Det tilstræbes, at vejen kan få den store istandsættelse inden påske og
løbende, når vi synes, der er behov. I 2021 havde vi næsten 100
medlemmer, men det kræver en del opfølgning, da mange glemmer at
betale. Så betal med det samme og noter, at du har betalt, så du ikke
kommer i tvivl.
For at dække udgifterne til vedligeholdelse koster det årlige medlemskab
kr. 150,00, der kan indbetales på konto nr. 9354-160715 eller til mobilepay
29653375. Husk sommerhusadresse. Oplys gerne din mailadresse.
Jeg opfordrer til, at alle der benytter Tangvej, melder sig ind som medlem,
så vi kan blive ved med at holde den private fællesvej i rimelig stand.
Der afholdes generalforsamling lørdag den 9. juli 2022 kl. 14 i haven
på Uraniavej 2. Se referat på http://gtts.dk/tangvej-vejlaug.
Søndag den 10. juli 2022 kl. 11 ordner vi stien til stranden og fjerner lidt
hyben mod stranden. Derefter slutter vi som sædvanlig af med øl og vand.
Formand: Jørgen Christensen, Uraniavej 2, tlf. 42914767,
jorgensc1947@gmail.com
Kasserer: Henning Ibsen, Uraniavej 10, tlf. 29653375,
mie.henning.ibsen@gmail.com
Sekretær: Kirsten Schiøtt, Saturnvej 6, kirsten.schiott@gmail.com
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Det historiske hjørne – denne gang om et ganske almindeligt
sommerhus i vores grundejerforening – se forsiden.
Sommerhuset. Skrevet af Birgit Busk i 1971 til sommerhuset Marsvej 17.
Det er ikke noget særligt. Nærmest primitivt. Det ligger et stenkast fra vandet,
som det hedder i annoncerne. Det er derfor, der er så forholdsvis mange sten på
stranden, siger de vittige hoveder, når de ser den. Have er der ikke meget af.
Grunden, som huset ligger på, er i grunden en regulær brakmark med noget
langt, vildt græs indrammet af tre rækker gran- og fyrretræer i deres spædeste
barndom. Planter af billigste sort, som kun med nød og næppe er i stand til at
stikke toppen op over den plovfure, de står i. Det er ikke et sted, man kan
imponere sine venner og bekendte eller nogen andre med. Men det fungerer.
Det har det ikke altid gjort. I begyndelsen var der hverken tilløb eller afløb. Nu er
der både varmt og koldt vand, stålvask, håndvask og brusebad. Der er også elkomfur og køleskab og varme. Alligevel virker det primitivt med sin enkle
møblering og manglen på tæpper og nips. Udefra virker det temmelig trist og
gråt, men kommer man ind, og bliver man budt til sæde med en kop kaffe eller
måske en øl, er hyggen åbenbar. Fyrretræsvæggene med de mange, muntre
knaster danner en festlig ramme om samværet. De bare gulve stiller ingen store
krav til pertentlighed, og både børn og hunde er velkomne i al deres uciviliserede
ufuldkommenhed. Den afslappede atmosfære forplanter sig til de voksne
beboere og deres gæster, der tramper ind uden tøven med de forskellige
årstiders uføre på fodtøjet. Her er endelig et hus, hvor de levende hersker over
de døde ting og ikke som så mange andre steder beherskes af deres ejendele.
Jorden, som huset står på, er et stykke af disse ikke særligt frugtbare strandenge,
som landboerne sælger fra, når skatterne bliver for høje. Stenet og umulig er
den, men flad og god til fodbold og fjerbold og ikke for fin til en hund at grave
huller i. Der er ingen engelske græsplæner og sirlige rosenbede at værne om.
Området er til fulde beboervenligt.
Vejen til stranden går gennem en gammel, idyllisk plantage, flere hundrede
meter eventyr og romantik med muligheder for natur- og andre oplevelser. Egern
med rødbuskede haler flintrer op og ned ad grantræernes ranke stammer eller
gemmer sig i de krogede fyrretræer. Ræven kommer luntende ud af tykningen i
et ubevogtet øjeblik. Uglerne tuder uhæmmet, når de finder det for godt. Det
myldrer med myrer og andet kryb i den bløde skovbund, og der vokser lyng og
vilde roser mellem hjulsporene. Det er en charmerende og fantasifremmende vej
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tilvejebragt ved fældning af en lang række træer. Man må være vældigt på vagt
for ikke at støde sig på stødene.
Huset kan ikke ses fra stranden, men det giver sådan en dejlig, tryg
tilhørsfornemmelse at vide, det er der. Uanfægtet af vind og vejr står det og
venter tålmodigt. Heldigvis virker det som sagt ikke videre indbydende udefra.
Ingen tyve og narkomaner har derfor endnu følt sig fristede til at misbruge det.
Beskedent og overset ligger det med alle sine skønhedsfejl der bag plantagen og
venter på at huse sine ejere. De kommer også flittigt. Skønt det egentligt var
tænkt som et sommerhus, bliver det benyttet næsten hele året. Først og
fremmest naturligvis i den lyse tid af sommeren, når varmen visse dage ligger
som en uflyttelig dyne og kvæler alt initiativ. Det eneste, der i sådanne timer
bevæger sig og skaber liv, er gardinerne, som blafrer let i gennemtrækken fra de
åbne døre og vinduer. Selv fluerne er tilbøjelige til at opgive deres evindelige
summen. De sætter sig udmattede i en overophedet krog og venter bedøvede på
aftenens kølighed. Men sommeren er sjældent lutter sol. Ved lyden af en
tekedels snurren og ved duften af en kage i ovnen i køkkenet er regnen dog ikke
at foragte i sommerhuset. Tværtimod er det skønt at være vejret på så nært
hold. Taget er tær, og den fornøjelige plasken på jorden hele vejen rundt om
huset, der endnu ikke er blevet forsynet med en tagrende, forhøjer nydelsen.
Man får lyst til at tage gummistøvler og regnfrakke på og gå ud for at trampe i
pytterne. Det sker, at lysten følges, og lugten af våd natur slår stærkt og godt i
møde. Måske bliver det til en omgang gennem den drivende våde plantage. Når
vandet er vendt og humøret lidt klamt står huset parat med en opkvikkende
forfriskning til den forkomne.
På grå og blæsende efterårsdage danner de gamle trævægge et effektivt værn
mod vejrets luner. Når vestenvinden pisker sand og jord på ruderne, er det
dobbelt dejligt at sidde godt beskyttet bag tæt tillukkede døre og høre radio eller
læse en bog. I buldrende oktobermørke står huset om natten og knager i
fugerne, men stormen raser vildere og vildere, til den ender med et brag. Stejlt
og stædigt modstår det alle angreb og ligner helt sig selv, når den blege sol
forskræmt kommer listende op ad den næste dag. Den første nattefrost har
hvidtet græsset og stivnet jorden, der knaser kækt under morgenvandringen.
Men huset er stadig uforandret. Varmt og venligt efter en sporty konditur. Ikke
det mindste fornærmet over helt uventet at skulle agere fritidshus langt hen på
året. Også ind under jul tager huset imod. Hvor utroligt det end kan forekomme.
Gran og kogler og levende lyst klæder dette lille, robuste under med det
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uanselige ydre og det naturlige ubehandlede indre. Huset bliver nærværende og
skærmer på bedste vis det samlede selskab. Ingen ænser mørket, der allerede er
kommet udenfor. Glemt er tid og sted i dette gæstfrie hus. I tiden efter nytår står
huset ene i kulden og venter på sin næste chance. Det ligner præcis et
nybyggerhus i det vilde vesten. Nybyggerhus er det da også. Opkomling i forhold
til veteranerne nede på strandgrundene på den anden side af plantagen. Nogle af
de ældste er mere end tredive år. Somme næsten fyrre. Frygtindgydende, solide
og uindtagelige. Foruden plantagen er der ligesom et usynligt skel og måske en
anelse uvilje mellem dem. Husene fra før krigen har hævd på noget, føler man.
Nu kommer rakket rendende, og huse skyder op som paddehatte i svampetiden.
Ganske vist i passende afstand. Men alligevel. Godt man er gemt bag birk og
busk, ser de gamle ud til at mene, mens de skuer energisk og vedvarende ud over
havet og stolt vender bagsiden til de anmassende ny.
Nybyggerne forsøger taktfuldt at hævde deres ret uden at træde de andres for
nær. Intet kan imidlertid dræbe glæden over sommerhuset. De første krokus og
vintergækker i byens villahaver får længslen til at vågne, og helt sikkert er det, at
det første, festlige forårslys og solens varme stråler vækker handlekraften.
Allerede i påsken bliver sommerhuset generobret. Døre og vinduer smækkes op.
Vinteren lukkes ud og foråret lukkes ind. Måske strækker energien til lidt
forårsrengøring, måske bliver huset hjemsted for den rene rekreation. Lange
gåture i omegnen. Stille betragtninger af det velformede landskab, som der er fri
og vid udsigt til. Andægtigt lyttende til fuglenes forårssonater i lærketræerne. Et
pludseligt udråb og synet af en hare jager alle på deres post. Land er for og by er
bag. Inden længe begynder gårdfolkene at gøre jorden klar til såning. Fra
weekend til weekend følger sommerhusbeboerne med interesse og stigende
sagkundskab afgrødernes vækst eller misvækst. Det knytter sammen. Binder
bånd mellem land og by. En ny sommer rundes. Den gensidige respekt og
forståelse vokser og øger tolerancen i tilværelsens samlede sum. Man omgås
omgængeligt. Bliver måske med tiden venner med sin udstykker. Føler en slags
forpligtelse, ansvar, tilknytning ved at have arvet jorden.
Huset er som sagt ikke noget at prale af. Uskønt. Et arkitektonisk misfoster. Som
tusinder af andre sommerhuse landet over. Ikke til at skelne. Vanskeligt at finde
for enden af to ujævne spor, som vognen elsker at sætte hjulene i.
Men det fungerer.
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Årsregnskab 2021 for Grundejerforeningen for Thorup og Tved Strand

Indtægter:

Udgifter:

Kontingent bank*

kr.

7.775.00

Kontingent MobilePay*

kr.

14.500,00

Renter garantbevis

kr.

500,00

15 sponsorater

kr.

4.900,00

Hjertestarter, andel Strands GF

kr.

6.676.00

Salg drikkevarer sommerfest

kr.

590,00

Indtægter i alt

kr.

GTTS folder, kontor

kr.

3.306,04

Gebyr MobilePay

kr.

713,44

Gebyr bankkonto

kr.

810,00

Sommerfest

kr.

4.505,90

Generalforsamling

kr.

2.642,50

Møder, socialt samvær

kr.

2.185,50

Strandrensning

kr.

65,50

Sankt Hans

kr.

465,50

Renteudgifter indestående

kr.

261,63

Hjertestarter

kr.

20.029,68

Udgifter i alt

kr.

34.985,69

kr.

44,69

Årets underskud:

34.941,00

Balance pr. 31.12.2021:
Bankbeholdning

kr.

44.937,34

Garantbevis

kr.

25.000,00

Aktiver i alt:

kr.

69.937,34

Egenkapital pr. 01.01.21

kr.

69.982,03

Årets underskud

kr.

44,69

Passiver i alt

kr.

69.937,34

* I alt 223 indbetalinger – heraf 4 i 2022.

Den 29. marts 2022

Berit Pedersen, kasserer
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GENERALFORSAMLING i GTTS 2022
Der indkaldes hermed til:

Generalforsamling søndag den 3. juli 2022, kl. 11.00
på Thorup Mejeri, Pakhusvej 17, Knebelbro.
Bemærk datoen – det er i en anden weekend, end vi har været vant til

Dagsorden:
l. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af
a. to bestyrelsesmedlemmer
b. to suppleanter til bestyrelsen
c. to revisorer
d. en revisorsuppleant
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt
til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.
Grundejerforeningen byder på kaffe og te undervejs samt smørrebrød, øl og
vand, når generalforsamlingen er godt overstået.
På bestyrelsens vegne
Lars G. Hansen, formand for GTTS
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