
Fra: Louise Elverdam   

Sendt: 2. maj 2018 12:58 

Til: 'Bjørn Simonsen'  

Emne: SV: Medlemsorientering om hærværk 

  

Hjemvendt fra tur til udlandet har vi læst orienteringsskrivelse af 1. maj 2018 som udsendt til 

grundejerforeningens medlemmer, ligesom vi har læst de på hjemmesiden uploadede indlæg, samt set 

videooptagelsen af hvad der er sket. 

Vi er kede af at sagen er opstået, og vil gøre hvad der står i vores magt for at rette op på det. 

Historikken har været som følger: 

I 2017 fik vi opført et sommerhus på Gyvelbugten. I november 2017 besigtigede jeg, Hans Elverdam, 

sammen med en anlægsgartner grunden og ”bakkerne”, fordi vi skulle have hjælp til at tilrette lidt på 

grunden efter at have bygget sommerhuset, ligesom vi skulle have hjælp til bekæmpelse af pil m.m. i 

bakkerne. Vi talte ved besigtigelsen om, at hybenroser og andre buske skulle bekæmpes, så de ikke spredte 

sig yderligere, spærrede for udsyn. Der har aldrig været talt om etablering af en vej.  

Anlægsgartneren ville se på det i januar 2018. Arbejdet blev imidlertid forsinket, og derfor mødte 

anlægsgartneren først frem onsdag den 25/4 2018. Vi var klar over at han skulle derop en dag, men vidste 

ikke hvilken, men den 25/4 ved frokost tid modtog vi en videooptagelse  som anlægsgartneren havde 

optaget, efter han havde udført arbejdet. Vi blev begge meget negativt overraskede over det vi så, og 

ringede straks anlægsgartneren op og bad ham om straks at retablere i bakkerne, da det han havde lavet 

ikke lå inden for den aftale vi havde indgået med ham. Anlægsgartneren sendte senere samme dag en ny 

videooptagelse hvor han delvist havde retableret (Det er sådan det ser ud i dag). Heller ikke denne 

videooptagelse var vi glade for at se, men da vi torsdag den 26. april 2018 skulle rejse til New York havde vi 

dels ikke mulighed for at nå til Odden inden afrejse, og dels ikke mulighed for at gå videre med 

anlægsgartneren. 

 Anlægsgartneren nævnte i telefonen, at man skulle se forholdende ”live” og ikke på en videooptagelse, og 

derfor aftalte vi umiddelbart inden afrejse, at vi skulle finde en tid at mødes på Odden, så snart vi kom 

hjem. 

På afrejsedagen den 26. april 2018 skrev vi til vores nærmeste naboer og gjorde opmærksom på hvad der 

var hændt om onsdagen den 25. april 2018, idet vi på videooptagelsen kunne se at ”den var gal”.  

Den 28. april 2018 modtog vi i New York en mail fra grundejerforeningens formand, Bjørn Simonsen, der 

meddelte os, at sagen var meldt til diverse myndigheder og at grundejerforeningen betragtede det som 

hærværk. 

Dette blev vi selvfølgelig meget berørte af, og besvarede derfor straks Bjørn Simonsen. Nedenfor kan I se 

Bjørn Simonsens mail til os den 28. april 2018, som vi besvarede samme dag: 

  

” Kære Bjørn, 

Tak for mail. 

Vi er i New York og kommer hjem i slutningen af næste uge, hvor vi straks vil kontakte dig, så vi kan få bragt 

tingene i orden. 

Jeg er ægtefælle til Louise, og det var mig der antog en anlægsgartner som skulle hjælpe med at beskære 

beplantning “i bakkerne” og gøre bakken ud for nr 19 (ikke 17) lidt fladere. Dermed menes bakken 

umiddelbart ud for huset og ned i den første slugt. 

På vej til New York modtog jeg billeder fra entreprenøren der viste hvad han havde lavet, og jeg kunne 

straks se, at han havde misforstået opgaven, hvilket jeg meddelte ham. 



Det var mig der antog anlægsgartneren - og dermed påtager jeg mig selvfølgelig også ansvaret for 

hændelsen - men der er altså sket en fejl, da det ikke har været hensigten at der skulle flyttes på jord som 

sket. Det er jeg selvsagt ked af, hvilket jeg meddelte anlægsgartneren inden vi lettede fra Kastrup. Jeg har 

også informeret de nærmeste naboer om hændelsen inden vi lettede fra Kastrup. 

Jeg var desværre ikke til stede da anlægsgartneren udførte arbejdet - i givet fald ville jeg have kunnet gribe 

ind. 

Det vil nok være hensigtsmæssigt om du og jeg hurtigst kan mødes og besigtige forholdende, så vi kan 

retablere inden sommersæsonen for alvor starter. 

Jeg ringer når jeg er tilbage i Danmark. 

Du er meget velkommen til at sende kopi af dette korte svar ud til grundejerforeningens medlemmer. 

Dermed kan medlemmerne også få syn for, at der i mine øjne er sket en misforståelse, og at jeg/vi vil gøre 

hvad vi kan for at rette op på det. 

Dernæst vil jeg gerne modtage kopi af skrivelserne til diverse myndigheder.  

Vi er glade for at være kommet til Odden, og det skulle gerne forsætte med at være et dejligt sted at være - 

både for os og for de mange der nyder at være på Odden. 

Vh 

Hans Elverdam 

  

 

 


