
     Den 29-08-2020 

Grundejerforeningen Sandlodsvej. 

Formandens beretning 2019 – 2020 

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder. 

Vi har fået repareret vores asfaltvej ned mod nr. 54 og 56, men vi kommer ikke uden om, at det specielt 
i meget fugtige perioder, er en meget levende undergrund, vi har på skrænterne ned mod vandet. Vi må 
bare håbe, at det nu kan holde nogle år. 

Vi har også fået repareret grusvejen ud for nr. 77 – 81, samt repareret diverse kanter og huller, hvor det 
var tiltrængt, i alt ca. 12 kbm. grus.  Her skal lyde en stor tak til Inger og Jørgen for hjælp til både 
planlægning og udførelse, og selvfølgelig også til de øvrige, som gav en hånd med. 

I et forsøg på at gøre det nemmere for udefra kommende (gæster og vareleverandører) at finde rundt 
på Sandlodsvej, har vi opsat skilte med husnumre ved stikvejene.  Der er i forbindelse med reparation af 
asfaltvejen opsat et skilt, som et forsøg på at begrænse trafikken på vejen mest muligt. Især tung trafik. 
 Trods de ustabile skrænter har vi heldigvis været forskånet for større skader på vores veje og stier ned 
mod vandet. Men det er stadig vigtigt at trafikere så forsigtigt og så let på vores fællesveje som muligt. 
 
Status på stien ved nr. 73 er, at den ene af de to grunde ovre på Strandskrænten er blevet solgt. Det er 
den grund tættest på vandet, så der er stadig gennemgang, som der hele tiden har været. 

I forbindelse med at en beboer på Strandskrænten (nr. 77) har ansøgt om tilladelse til opsætning af en 
badebro, er vi af kommunen blevet bedt om at ansøge om lovliggørelse af vores badebro her på 
Sandlodsvej. Derfor har bestyrelsen fremsendt ansøgningen til Kalundborg Kommune, på vegne af 
brolauget. Jeg har talt med den sagsansvarlige på kommunen, som oplyser, at de ikke er nået til vores 
sag endnu, men at de umiddelbart er indstillet på at godkende broen, såfremt der ikke viser sig noget 
uforudset i sagsbehandlingen. Jeg har også talt med formanden for GF Strandskrænten, som oplyser, at 
de ikke er involveret i projekt badebro, men at det er en enkelt beboer i nr.77, der har ansøgt om 
tilladelsen. 

Fibernet på Sandlodsvej. 
Det er mit indtryk, at der er stor interesse for fibernet på Sandlodsvej, men vi har i bestyrelsen ikke 
resurser til at gå ind i det. Hvis nogen har lyst og overskud til at arbejde med det, vil det være fint.  
 
Årets vejfest har været aflyst pga. coronasituationen, men vi håber, at kunne afholde den som vi plejer 
til næste sommer. 
Ligeledes er generalforsamlingen jo blevet udskudt til nu, men vi håber at også den kan afholdes som 
vanligt til maj næste år.  
 

Jens Aarøe Formand. 


