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Bestyrelsen 

Består af fem medlemmer hvoraf formanden vælges særskilt på generalforsamlingen.  

I efteråret trådte Claus Freiberg ud af bestyrelsen, hvorfor suppleant Berit Engberg trådte 
ind. Janne Albertsen solgte sin ejendom i maj og trådte således ud af bestyrelsen. 

Formanden, Bjørn Simonsen, blev desværre syg i juni måned og magter ikke formands-
posten i fremtiden. Som noget nyt i 31 år, skal generalforsamlingen vælge ny formand. 

 

Naturpleje 

I august 2020 vi begyndte vi sæsonen med syv små kvier. De fik lov til at gå, indtil bonden 
vurderede, at der ikke er mere foder. Dog senest 1. november, hvor der står i plejeaftalen, 
at de skal hjem. 

Hvad kvæget ikke spiste, blev slået i efteråret og med godt resultat. Derfor har vi aftalt, at 
Søren Hansen, Vig, skal slå folden hvert efterår. Der skal bruges 2 mand 2-3 dage. 

Ved naturplejedagen i oktober blev gruppen delt. Den ene frilagde solpanelet ved den 
østlige tværsti og omgivelserne for pil, som var ved at skygge for panelet. Den anden gruppe 
gik til vestenden og fjernede invasive planter - pil, rynket rose, gyvel og brombær.  

Det afslåede materiale blev indsamlet og lagt på stranden til senere afbrænding. Dette viste 
sig ikke at være en helt god idé, det lå længe og blev derfor skubbet ud i vandet. Det 
forsvandt il sidst, men var ikke et helt kønt syn. Hvis vi skal brænde det af, skal vi have 
tilladelse, og der skal være fralandsvind og opsyn med bålet indtil sidste glød er væk. 

I efteråret besluttede bestyrelsen, at vi ville skåne overgangen i østfolden og derfor undgå 
at have dyr i foråret 2021. De midlertidige indhegninger blev pillet ned. 

På naturplejedagen 8 maj blev der taget en masse gyvel og lidt roser ved stien bag 
vestfolden. Der blev tager små roser ved stranden og udbedret overgangen i østfolden. 
Afklippet, som ikke fyldte så meget, kørte vi på genbrugspladsen. 

Som det har været de senere år, går folk til opgaven med ildhu, og det gavner arbejde. Det 
er samtidig, og lige så vigtigt, et socialt arrangement, der sluttes med frokost.  

Forårsgræsningen kom sent i gang pga. vejret, så tilvæksten var sparsom. Vi fik to kvier på 
græs i den vestlige fold. Ingen dyr i østfolden, men lågen lukket fordi hegnet er med strøm. 
Det kan ikke separeres i øst- og vestfold. 
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Samarbejdet med naboerne Klitrosebugten og Tornerosebugten og Odsherred Kommune 

Ved vores årlige møde for alle parter i september deltog Benjamin Dyre fra kommunen. Vi 
går tur langs stranden, fra Gyvelbugens østlige ende til sommerhusbebyggelserne holder op 
mod vest. Formålet er at dele inspiration, lidt redskaber, løsninger på fælles 
opgaver/udfordringer mv.  

Bestyrelsens møde med Benjamin i begyndelsen af maj om vores fælles opgave, kommunen 
ejer 30% af fællesarealet i østfolden. Benjamin ser gerne, at vi fortsætter med køer, men 
synes det er ok at give folden en pause i forsommeren. Derudover blev vi enige om at 
vedligeholde overgangen ved at lægge grus på siderne, hvilket blev gjort på 
naturplejedagen med det grus, der lå hos formanden. 

Næste gang vejmanden kommer, til vinter/tidlig forår, bestiller vi en bunke grus i 
forbindelse med vejvedligeholdelsen. Det skal ligge i fællesområdet i Gyvelbugten og bruges 
til at vedligeholde overgangen. 

Kommunen indstillede vores fælles naturplejeprojekt til 15. juni fondens Naturplejepris 
2020. Prisen på 200.000 kr. gik til Kragelund Mose ved Grindsted for at genskabe værdifuld 
hedemosenatur.  

 

Veje 

Vejene blev sat tidligt i stand, da der er tiltagende trafik og dermed stort slid på vejene. 
Vognmanden vurderede, at der ikke var behov for sidevejene i denne omgang. Der bliver 
fyldt støvbinder på et stykke tid efter udbedringen, det har den bedste effekt. 

 

Hjertestarter 

Foreningen har købt ny hjertestarter, som nu også kan bruges til børn. Den er stadig i 
cykelskuret hos Bjørn Simonsen, Gyvelbugten 2. Den gamle (ubrugte, men udløbne) er givet 
til Hjerteløberne fra Havnebyen, som gerne vil have den. Den nye viser ikke grønt blink, som 
tegn på at den er OK, men i stedet et display som viser en sort cirkel som tegn. Den skifter 
til et kryds, hvis der er noget i vejen, og der kommer et symbol for skift af batteri.  

 

Selv om vores hjemmeside er blevet lidt forsømt, er der stadig gode oplysninger om 
foreningen og området. www.gyvelbugten.dk 


