
Til Sven Gønges Division 
Beretning for 2021 fra Hyttelauget 
 
2021 blev ikke et år, som vi ser tilbage på med nogen større glæde. 
Vi håbede naturligvis på bedre tider, efter et elendigt 2020 set rent udlejningsmæssigt. Men Covid 19 havde 
bidt sig fast, men bortset fra et par trop/gruppe sommerlejre, og enkelte spredte lejemål er det først nu, at 
der begynder at komme lidt mere normal gang i udlejningen igen. Men det betød ikke, at der ikke har 
været besøgende på området. På grund af coronaen og de deraf indførte rejserestriktioner, blomstrede 
campinglivet i Danmark op.  
Ved søgning på nettet efter Sheltere og primitive lejrpladser, kan man desværre finde Dehnshytten, og det 
er der mange, ja, jeg synes rigtig mange fra både indland og udland, som har gjort 2021. Og det er ikke dem 
alle sammen, som har været lige spændende. Nogen har været direkte ubehagelige overfor fx nogle 
spejdere, som havde lejet Hytte og lejrplads til deres sommerlejr. De ville være i shelteren. Det kom de nu 
ikke. Andre fx nogle franskmænd kom i en stor camper, som de parkerede på vendepladsen, hvor de også 
slog et telt op og satte badebassin op til børnene. Jeg har oplevet flere end de her nævnte. Selv om 
hyttevagterne kommer tit, så kommer vi ikke hver dag. Hvor mange af disse gæster, som har betalt for 
deres ophold ved jeg ikke. Nogen har betalt, men der helt sikkert været mange gratister imellem.                              
I forbindelse med pinsen sidste år, var jeg et par dage i Gedesby, og derfor ikke forbi Dehnshytten, som 
også var tom. Men en morgenfrisk naturfotograf, som jeg kender har fortalt mig, at han var ved 
Dehnshyten ved firetiden pinsemorgen, og på det tidspunkt var der mange gæster og telte på lejrpladsen, 
og på græsset mellem Dehnshytten og stranden og på området ved lejrpladsen.  
Han skønnede, at der var min. 30 personer. Og det var gratister alle sammen. 
Men selv om der ikke har været mange gæster, så gror græsset jo alligevel, og der er hele tiden noget som 
skal gøres, og noget mere som burde gøres, og vi er ikke så mange til at gøre det.                                                            
Og pludselig kommer der noget akut som skal gøres her og nu som fx  
Bækken er 2 gange i vinter og forår, løbet over sine bredder, og har sat området mellem træerne under 
vand. Vandet er så strømmet ned forbi vaskepladsen og brændeskuret og ud på gårdspladsen og derfra i 
bækken under broen.  
Første gang fik jeg en opringning om det fra en borger i Vordingborg.  
Jeg kørte derned, og brugte et par timer eller tre på at fjerne grene og brændestykker og mindre sten, som 
sammen med de store sten, som ligger i bækken, dannede dæmninger, så vandet, og det var der meget af, 
ikke kunne passere.  
Det samme gentog sig efter næste periode med kraftigt regnvejr. Og det vil ske igen, hvis vi ikke gør noget 
for at forhindre gentagelse.   
Årsagen er for mange store sten, som ligger i bækken. De fleste af dem har tidligere ligget oppe på 
diget/jordvolden. Og der burde de lægges op igen, men af hvem?  Og hvor længe vil de få lov at ligge der. 
For nogle år siden fik vi taget nogen af dem op med en traktor med rendegraver, men de blev lagt mellem 
træerne i nærheden af bækken. Og de er på mystisk vis havnet i bækken igen. 
De voldsomme storme har også sat sine spor, Et stort egetræ, som har stået på volden de sidste 100 år 
måtte give efter i den første storm, og væltede ind over bækken og ligger nu inde hos os. 
Der ligger også et fra sidste år. Et andet stort træ er på vej, men det står og hviler sig op af nogle andre 
træer.  
Derudover er der en fire fem træer hos os selv, som også bør fælles. 
Jeg ved ikke, hvem der på nuværende tidspunkt ejer de førstnævnte træer, og dermed hvem der skal betale 
for at få dem fjernet, for det er ret kostbart.  
For 4 år siden væltede et stort piletræ. Det fik vi skåret op i 30 cm skiver, og så vidt jeg husker, så kostede 
det 2000 kr.  
Efter det meget kraftige regnvejr, som vi har haft i den seneste tid er vores vej også i en kedelig forfatning. 
Men der er også lyspunkter. 
Sidste vinter drøftede vi problemer med toiletforholdene om vinteren, specielt for brugere af Shelteren. 



I vinterperioden er toiletterne på lejrpladsen aflåst pga. risiko for frostsprængninger. 
Vi landede på et forslag om at opsætte et multtoilet. Kommunen blev kontaktet telefonisk med henblik på 
råd og vejledning. Pga. coronaen var der forbud mod at møde op i forvaltningen.                                                    
Rådet gik på at skive et brev til Vordingborgborg Kommune og begrunde og beskrive hvad vi ønskede at 
lave, samt hvor det skulle opstilles. Et  sådan brev afleveret i postkassen ved kommunens Borgerservice i 
begyndelsen af maj måned 2021. Og det skete der ikke noget ved. En måned senere rykkede jeg for et svar. 
Jeg fik det svar, at de kunne ikke se at der var afleveret noget. Så blev det sendt pr. mail og det blev der 
kvitteret for. Men så skete der heller ikke mere. Først i slutningen af september nævnte jeg sagen til et 
kommunalbestyrelsesmedlem, som sagde det til borgmesteren, og så skete der en hel masse, som jeg ikke 
skal gå i enkelheder med, men blot sige, at vi i dag har 3 kommunale og 1 statslig sagsbehandler på sagen, 
som så vidt jeg ved er i offentlig høring i øjeblikket.                                                                                                                                
Det drejer sig om et lokum på 1, 25 m2, som skal stå hen over et hul i jorden.                                                                                   
Jeg forventer at vi får en byggetilladelse i løbet af foråret. 
 
   
På hyttelauget vegne 
 
Niels Hovgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


