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Beretning omhandler året 2021 

 

Igen i år var ”Naturens Dag” vores nøgleaktivitet. Det foregik denne gang den 12. september 2021. 

DN fastsætter dato og tema som denne gang var ”Den eventyrlige natur”. Der var igen god 

opbakning til arrangementet, mere end 100 børn og voksne i alle aldre. Det er især dejligt at se at 

der kommer mange børnefamilier. Menighedsrådets initiativ var denne gang et børnecirkus, som 

blev et tilløbsstykke. Naturbørnehuset bakkede også op og motorcykelklubben viste igen deres 

flotte maskiner frem og gav prøveture og modeljernbaneklubben havde åbent hus. 

Naturens Dag er baseret meget på velkendte og populære temaer, men også altid med ny ideer og 

indslag. De gratis snobrød, pølser og pandekager er altid populært. Tak til Jens Knud og Jonna som 

står for at organisere dagen, og alle de frivillige der stiller op hvert år.   

 

Så lidt om øvrige projekter: 

 

Parkering ved forsamlingshuset: 

Vi orienterede sidste år om at vi vil arbejde på at finde en løsning med en udvidelse af 

parkeringsarealet ved forsamlingshuset. Vi har foreløbig fået afklaret at der ikke skulle være nogen 

formelle forhindringer for projektet og fået en første pris på projektet. Næste fase vil være at 

forsøge at skaffe de nødvendige midler til at gennemføre projektet. 

 

Benyttelse af et af skolens ledige depotrum: 

Vi har nu endelig fået afsluttet dette projekt. Vi har nu fået lov til at bruge et lokale til opbevaring 

af nogle af foreningens effekter.  

 

Trafikplan: 

Vi har haft en fortsat positiv dialog med kommunens vejingeniør og bla. haft en besigtigelse af 

forholdene i Hagested i 2021. Den er gentaget i år.  

Vi har fået gennemført en trafiktælling, der dokumenterer at der køres for stærkt igennem vores 

by, der er problemer med chikanerne som ikke fungerer særlig godt og der er kedelige kantsten, 

som gør det farligt for cyklister. Endvidere er vi plaget af gennemkørsel af tunge køretøjer som vi 

godt ville være foruden. 

Der er nu kommet plan for dette område: 

1. 40 km skiltning på Præstebrovej. Der har været en del forvirring og uklar skiltning. Det 

fremgår af nuværende skiltning at der anbefales max. 40 km/h, men planen er nu at 

udskifte det med påbudsskilte, så der ikke er tvivl om at 40 km/h er den maksimale tilladte 

hastighed. 

2. Optegning af de gule striber hvor det er faldet af på kantsten 

3. Bredere vejmarkering mellem cykler og biler 

4. Asfaltrampe ved krydsningshellen på Nykøbingvej 

5. Forbud mod gennemkørsel for lastbiler via Præstebrovej 

6. Fodgængerfelt ved busstoppested på Præstebrovej. 

7. Toronto anlæg på Nykøbingvej  

Vi forventer at de fleste af disse planer gennemføres i 2022. 



 

Gadekærslaug: 

I september mødtes en håndfuld friske folk ved byens gadekær. Jens Knud havde bestilt 

grejtraileren, så vi havde værktøj og maskiner, så i løbet af et par timer havde vi fået klippet og 

slået og ordnet området, så det igen tager sig pænt ud.  

 

Tour de france: 

Beboerforeningen tog initiativet til afholdelse af det første fællesmøde den 23. august 2021 hvor 

de første skridt blev taget for at organisere arbejdet omkring denne aktivitet. Arbejdet kom godt i 

gang og der er nu nedsat flere hårdt arbejdende udvalg som planlægger de enkelte aktiviteter. Der 

bliver etableret en festplads på boldbanen med Tivoli, madboder, øl og vand. Der bliver storskærm 

på pladsen med transmission af etapen. Der bliver mulighed for at starte dagen i HUSET med 

fransk morgenmad, der lander 5 helikoptere med indbudte gæster der skal overvære passagen i 

Hagested. Klimaks bliver selvfølgelig selve passagen af Tour karavanen med forhåbentlig mange 

danske ryttere. Det forventes at ske mellem 13.30 og 14.00. Nykøbingvej bliver spærret af for 

trafik mellem kl. 9 og ca. kl. 17.  

 

Tur til Hagestedgårds Skov: 

Årets sidste aktivitet var en tur til Hagestedgårds Skov. Anders Hvas er en levende fortæller og han 

gjorde at besøget både var hyggeligt og informativt. Turen var arrangeret af Hagested Nyt og 

Beboerforeningen havde sponseret gløgg og æbleskiver efter turen i HUSET. Tak til Ida for 

initiativet og Helle for den varmende gløgg. 

 

Til sidst vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for et gnidningsfrit samarbejde. Vi har fået styrket 

bestyrelsen med ny kræfter og det lover godt for fremtiden.  

Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige der støtter arbejdet. Dels ved de store 

arrangementer som Naturens dag, men ikke mindst de personer der sikrer at vores stier 

fremtræder klippede og ryddelige. Vi har fået styrket dette arbejde i form af flere frivillige. Vi 

gennemførte et lille kursus for brug af værktøjerne i grejtraileren, så flere nu kan og må bruge det 

grej som kommunen stiller til rådighed for os. 


