
Beretning for 2012 for Appenæs Bylaug  

 

Møder og aktiviteter: 

 

Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder.  Sammen med Lokalrådet (LR) holdt vi en Appenæs-

aften med tre indslag : Slægten Hansens liv i fem generationer på gården ved Jakobshavn,  livet 

som lærling på Appenæs Pottemageri og til slut blev Appenæs-filmen fra 1944 vist.  Ca. 110 

beboere mødte op og flere måtte desværre gå forgæves. Her i februar har vi haft det fælles foredrag 

med menighedsrådet. Foredragsholder var forfatter, fotograf og formand for foreningen Natur og 

Samfund,  Michael Stoltze, der holdt et engageret og spændende foredrag  om Danmarks natur med 

udblik til nutidens og fremtidens naturpolitik  Knap 30  personer deltog i denne indholdsrige aften, 

der også  bød på  smukke billeder fra naturens verden. 

Vi har afholdt  i alt 8 naturplejearrangementer på byjorden, og endelig har  bylauget været 

repræsenteret ved et møde for lokalråd i Næstved Kommune og i et møde,  arrangeret af Realdania. 

 

Behandlede sager i årets løb: 

 

Appenæs Bylaug (AB)  har fået svar fra Næstved kommune på en klage fra en nabo  over egetræet  

på byjorden ind mod Jakobshavn. Næ. Kom. har afvist klagen og givet  bylauget dispensation til 

lovliggørelse af det egetræ, der blev plantet ved vores 60-års fødselsdag ind mod Jakobshavn. 

 

Bestyrelsen har kontaktet kommunen ang. reparation af et nedslidt busskur på bygaden ved 

Birkevænget. - Allerede i november blev skuret udskiftet med et fint, nyt skur – det er vi glade for ! 

 

I knap et par år har bestyrelsen behandlet  en sag om en ulovligt plantet hæk inde på byjorden. I 

2012 har bestyrelsen haft kontakt med advokat og landinspektørfirma om forholdet mellem de to 

matrikler. Sagen er nu afsluttet, den ulovlige hæk er fjernet fra byjorden og står nu - helt  korrekt -  

på naboens matrikel. - Bestyrelsen og alle parter i øvrigt kan kun være tilfredse med, at denne sag er 

afsluttet. 

 

Sidste år nævnte vi, at AB  og LR i fællesskab ville anskaffe et udhængsskab. Det er  indkøbt og 

opsat på gavlen af  Brugsen og pladsen deles mellem AB og LR. - Bestyrelsen har spurgt områdets 

grundejerforeninger, om de var interesserede i at være nævnt  på denne tavle.  Da der var  

forskellige holdninger hertil, har bestyrelsen droppet ideen om en sådan lokal oversigt. 

 

Et bord/bænkesæt er  ligeledes blevet indkøbt og vil blive anbragt på byjorden ved Susåen her i 

foråret, forhåbentlig til glæde for de forbipasserende. 

 

Bestyrelsen har fået en  henvendelse fra ejeren af ejendommen til højre for brandvejen. Han har 

bedt om tilladelse til at anlægge en mindre jordvold, der kan forhindre oversvømmelse af hans 

ejendom. Til gengæld herfor vil han tillade gående at passere forbi hans grund nede langs Susåen. 

Bestyrelsen har bedt ham om at få denne færdselsret tinglyst og at han selv afholder alle udgifter 

ved projektet.  På grund af vejrlig og vinterens komme har han udsat projektet. 

 

I bestyrelsen har vi savnet en oversigt over ejerne af garnhytter.  Denne oversigt er nu bragt til veje. 

Desuden har vi fået en henvendelse om bådeplads. Længere henne mod Jakobshavn er der stadig 

mulighed for at have en båd liggende, så problemet ser ud til at kunne løses. 

 

Byjordens tilstand dels i den bageste del af Sandbakken, dels langs Susåen: 

 

Byjorden i  Sandbakken - den bageste del af plantagen - har det tilfredsstillende. Nyplantningen er i 

god vækst og kan efterhånden klare sig uden større pasning. Endnu  er det for tidligt at fjerne 



vildthegn, da de mindre træer og buske vil  blive ødelagt af rådyr. Græsset på den åbne plads og 

langs stien betaler AB  kommunen for at slå et par gange i sæsonen – og det fungerer fint. Et par 

fyrretræer, der stod i fare for at vælte, er blevet  lagt ned. Også et træ ved Susåstien er blevet fældet.  

 

Ved Susåen oplever bestyrelsen desværre overgreb og ødelæggelse af buske, som enten er sprøjtet 

ihjel eller skåret ned med det, man kalder ”varmemesterbeskæring”. Nogle steder er det lykkedes at 

få en aftale i stand om plejeniveauet af arealerne, der harmonerer med landskabet langs åbredden. 

Det ville være meget ønskeligt, om en sådan aftale kunne blive en realitet flere steder på arealet 

langs Susåen.  -  Det er  glædeligt, at de, der går tur på byjorden, ikke smider affald. Mange bruger 

også hundeposer, når de går tur med hunden   – desværre ikke alle.  Hermed en opfordring til  alle 

hundeejere om at tage en pose med  og smide den i papirsposen, i hundehømmeren ved Gavnøvej 

eller i egen skraldespand.  Der står skovl og pose ved Gødsholmvej, som man også er velkommen 

til at bruge. 

En beboer har henvendt sig ang. mountainbikere ved Susåstien. Vi har tidligere haft kontakt til  

kommunen ang. cykling og skiltning langs stien. I bestyrelsen vil vi  tage sagen op igen og overveje 

den. 

   

Sidste forår lancerede bestyrelsen en ide om en ny Appenæs-film anno 2014 – dvs. 70 år efter den 

gamle  Appenæsfilm.  Kulturhistorisk og lokalt ville en sådan film være en afgjort gevinst. Ingen  

beboere tog imidlertid ideen op, så den er foreløbig blevet skrinlagt. 

      

     …................................. 

 

Hermed er beretningen ved at være ved vejs ende og tilbage er der  at sige tak til dem, der bidrager 

til, at AB kan løse  de opgaver, der ligger inden for rammerne af bylauget. 

 

Tak  til Næ. Kom. for deres  interesse og hjælpsomhed, når bestyrelsen henvender sig med 

forskellige spørgsmål vedrørende vores område. 

 

Tak til Vejlø Menighedsråd for et godt samarbejde, Vi er glade for at kunne bringe en lille notits, der 

henviser til hjemmesiden og for  den fælles foredragsaften, der som regel handler om en verden, der 

ligger uden for Appenæs – det er der også brug for ! 

 

Tak til Lokalrådet for godt samarbejde om vores ”Appenæsaften” sidste vinter og for  økonomiske 

støtte til arrangementet. 

 

Tak til bylaugets webmaster Henrik Jørgensen, som sørger for at holde hjemmesiden opdateret, så  

den fremtræder meget indbydende og overskuelig. Det ser ud til, at mange holder sig a jour via den.   

 

Også tak til naboerne til byjorden, der giver en hånd med ved byjordens pasning. 

 

En særligstor  tak skal der lyde til  de beboere på maillisten ” Frivillige Hænder”, der meget trofast 

møder op til naturpleje og vedligeholdelse  af byjorden sammen med  bestyrelsen.  Jeres indsats 

betyder blandt andet, at pasningen af byjorden ikke koster de store summer. Den største værdi  i det 

frivillige arbejde er imidlertid, at jeres indsats er med til at skabe et godt fællesskab om den natur, 

der ligger her i Appenæs, og som vi alle har del i. Når vi mødes  disse eftermiddage, skabes der 

gode kontakter på kryds og tværs mellem  mange mennesker i Appenæs. 

 

Også tak til revisor og revisorsuppleant Vagn Gjerløff og Stig Vilstrup for at klare den del af 

arbejdet. 

 

Sidst – men ikke mindst – tak til bestyrelsen for nogle gode møder, hvor sagerne bliver vendt godt 



og grundigt og set fra mange  vinkler, inden vi tager beslutninger. Og de er ikke altid lige nemme – 

men det er dem, vi mener er de rigtige. 

 

Dette var beretningen for 2012.      

 

 

     ---------------------------- 

 

 


