
Haveaffald 

I henhold til foreningens vedtægter er det ikke tilladt at have oplag af grene på 

grunden, du må derfor ikke lave kvashegn og lignende på din grund. Grenaffald skal i 

stedet køres på genbrugspladsen eller bortskaffes på anden vis. 

 

Nyttige links 

Grundejerforeningen Carlshoj:  

http://www.golfvej.dk 

Odsherreds Kommunes sommerhusnyt:  

https://www.odsherred.dk/tilmeld-dig-sommerhusnyt 

Genbrugspladser i Odsherred 

https://www.odsherred.dk/aabningstider-paa-genbrugsstationerne 

Leje af trailer 

https://burgerhjoernet.dk/ 

Jord, Sand og Grus: 

https://ole-werner.dk/info/home/trailersalg 

 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen, GF Carlshøj 

 

 

 

 

Mangler der informationer, er der fejl,  i folderen her eller på hjemmesiden så send en mail 

til formand@golfvej.dk . 

GRUNDEJERFORENINGEN CARLSHØJ  

(Golfvej, Danovej) 

Praktisk information 



Velkommen til Grundejerforeningen Carlshøj. 

Foreningens bestyrelse bruger hjemmesiden golfvej.dk som primær informations-

kanal, og der lægges løbende nyheder og informationer op på hjemmesiden. 

På hjemmesiden er der en medlemsside med kontaktoplysninger på foreningens 

medlemmer. Siden er passwordbeskyttet, du får  passwordet ved at rette henven-

delse til formand@golfvej.dk. 

På hjemmesiden finder du blandt andet informationer om, hvem der sidder i besty-

relsen, referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 

Hvis du har spørgsmål til hjemmesiden eller til bestyrelsen generelt kan du rette 

dem til bestyrelsen@golfvej.dk 

Du kan finde mange flere informationer om foreningen på vores hjemmeside 

http://www.golfvej.dk 

 

Dine kontaktoplysninger 

Det er vigtigt, at foreningen altid har en opdateret mailadresse til dig som medlem. 

Vi udsender blandt andet indkaldelse til generalforsamling og opkrævning af kontin-

gent per e-mail.  

I henhold til foreningens vedtægter vil der blive opkrævet rykkergebyr ved for sent 

indbetalt kontingent, så hvis du vil have en reminder når det er tid at betale så er 

det en god idé at huske at opdatere din mailadresse. 

 

Golfvej 

Den største trussel mod grusvejen er, at vandet ikke kan løbe væk, det er derfor 

vigtigt, at du som grundejer ikke laver volde ud mod vejen. Du skal også holde øje 

med, at der ikke opstår opkørte kanter hvor vandet samles i kanten af vejen og ikke 

kan komme væk. 

Foreningen har en bunke stabilgrus liggende ved nr. 18 til at fylde huller i vejen 

med. Hvis alle fylder huller ud for egen grund når de opstår kan vi spare på kontin-

genskronerne til reparation af vejen. Således har vi mellem 2016 og 2019  ikke haft 

behov for at få udført reparationer af vejen fordi velvillige medlemmer har fyldt hul-

ler og stampet grus. 

Vi holder løbende øje med om der skal nyt grus til, men skulle der mangle så sig til 

så sørger vi for mere. 

Beplantning mod vejen 

Det er den enkelte grundejer selv, der har ansvar for at klippe beplantningen langs 

vejen ind så vi alle kan få hentet dagrenovation og bragt varer og post ud. 

Over kørebanen skal der være 4,50 m fri højde, for at renovationsbilen kan komme 

frem. 

Husk også, at vejskilte, affaldsbeholdere og postkasser skal friholdes.  

Ved beskæring skal du også være opmærksom på, at grene tynges ned, når de er 

våde. 

Odsherreds Kommune er vejmyndighed og hvis du ikke klipper ind vil de, i henhold 

til lov om private fællesveje sørge for, at det bliver gjort for din regning. 

Ligger din ejendom ud til åen, skal du også huske at det er dig der skal sikre vandets 

frie passage, ved grødeskæring etc.  

 

 


