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Referat af  

ekstraordinær generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening den 13. 

august 2012 
 

 

Til stede:  O-2, O-7, O-11 (2 pers.), O-24, O-25, O-43, T-3, T-6 (2 pers.), T-8 (2 pers.), T-9, T-

11, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-28 (2 pers.), T-32, T-33, T-36, T-41, T-45. I alt 26 deltage-

re.  

 

1) Valg af dirigent  

Morten Fischer-Nielsen, T-22, blev valgt som dirigent. 

  

2) Valg af referent 

Lone Faliu, T-14, blev valgt som referent. 

 

3) Velkomst og orientering om baggrunden for mødet 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og redegjorde for bestyrelsens ønske om på 

denne ekstraordinære generalforsamling at præsentere en plejeplan for vedligeholdelse af fæl-

lesarealer med henblik på debat og endelig vedtagelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at området 

i visse henseende har været forsømt i en årrække og virker lidt nedslidt, jf. også den nylige van-

dring på fællesarealerne, som bestyrelsen havde arrangeret tidligere på sommeren, hvor klynger 

og hegn blev beset og drøftet. Kommunen har således ikke foretaget den nødvendige vedlige-

holdelse igennem en længere årrække. Grundejerne har igennem mange år indbetalt for vedlige-

holdelsen, uden at pengene er blevet brugt til formålet. Der er derfor en pæn sum penge, som vi 

kan anvende til projektet. Bestyrelsen vil naturligvis gerne høre grundejerne om forslagene, 

hvilket er baggrunden for mødet. Når generalforsamlingen er kommet frem til en beslutning, 

skal denne naturligvis udmøntes i samråd med og efter godkendelse af kommunen. Det bemær-

kes i øvrigt, at bestyrelsen har et virkelig fint samarbejde med kommunen, hvilket er positivt. 

 

To grundejere rejste tvivl om, hvorvidt generalforsamlingen var varslet rettidigt i overensstem-

melse med vedtægterne, samt om indkaldelse og materiale overhovedet var omdelt korrekt. Den 

ene af disse grundejere mente således slet ikke at have modtaget materialet, og den anden 

grundejer tilføjede, at det ikke var i orden med så kort varsel at modtage ”indkaldelsesmateriale 

i postkassen midt i alle reklamerne”. Disse grundejere fandt derfor ikke, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt.  

 

Der var ikke tilslutning til disse synspunkter i generalforsamlingen. Bestyrelsen afviste, at mate-

rialet ikke skulle være korrekt omdelt til alle, og efter yderligere drøftelser, konkluderede diri-

genten med henvisning til vedtægterne, at 5 ugers varsel (1. indkald omdelt d. 8. og 9. juli) samt 

omdeling af dagsorden 14 dages inden – også i en sommerferieperiode – er i fuld overensstem-

melse med vedtægterne og almindelig foreningspraksis i Danmark.  

 

4) Præsentation af forslaget til vedligeholdelsesplan 

Bestyrelsen ved forstkandidat Mogens Krog præsenterede det forslag til plejeplan, der var ud-

sendt til samtlige grundejere. Der er tale om en samlet plan, som kan udmøntes i et såkaldt of-

fentligt/privat samarbejde med kommunen, og som vil skulle godkendes af kommunen, når ge-

neralforsamlingen har truffet sin beslutning. Mogens gennemgik samtlige vedligeholdelsesfor-
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slag og fremviste kortmateriale, idet der her henvises til det omdelte materiale, hvor planen er 

udførligt beskrevet. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi er forpligtede til at bruge de frigivne 

vedligeholdelsesmidler fornuftigt og optimalt, hvilket vil kunne lade sig gøre ved at indgå i et 

samarbejde med kommunen samt indhente samlede tilbud for de vedligeholdelsesarbejder, der 

skal udføres, hvor flis fra fældede træer indgår som en del af betalingen. Det er på ingen måde 

bestyrelsens hensigt at få beplantningerne ryddet, men derimod at vedligeholde, pleje og foryn-

ge de mange beplantninger. Det er nødvendigt at forynge og pleje brombærkrat, hvilket indgår i 

planen tillige med en række øvrige forslag. Ligeledes er det vigtigt at udtynde nogle af de træer 

og buske, der rundt omkring i bevoksningerne står for tæt mv. 

 

5) Drøftelse af den planlagte vedligeholdelse 
Enkelte af grundejerne gav udtryk for, at det var vigtigt ikke at barbere beplantningerne ned, 

idet områdets karakter overordnet set skulle bevares. Der var således et synspunkt fremme om, 

at ikke alle har samme holdning til vedligeholdelse, og at ikke alle ynder det ”velfriserede look” 

Det væsentlige er således at bevare biodiversitet, levesteder for dyr og planter, at sikre at træer 

og øvrig beplantning vedligeholdes og bevares, samt at bl.a. østhegnet fortsat kan virke som 

akustisk støjbælte og binde CO2. Endelig er det vigtigt, at fællesarealerne fremtræder vedlige-

holdte. 

 

To grundejere mente, at der havde været et demokratisk underskud i processen, og at bestyrel-

sen ikke havde foretaget tilstrækkelig høring af berørte grundejere.  

 

Der var blandt generalforsamlingen ikke tilslutning til disse synspunkter om manglende høring, 

og bestyrelsen understregede, at formålet med denne generalforsamling netop var at drøfte for-

slaget til vedligeholdelsesplan og i den forbindelse høre alle synspunkter. Desuden kan man til 

enhver tid rette henvendelse til bestyrelsens medlemmer med eventuelle forslag og problemer, 

ligesom der fornyligt var arrangeret markvandring for alle grundejere. Endelig har bestyrelsen 

en hjemmeside, hvor man kan indhente en bred vifte af relevante informationer. Derudover kan 

man tilmelde sig en mailservice, hvor man får en mail, når der lægges nye informationer på 

hjemmesiden. 

 

Særligt for så vidt angår østhegnet opstod der en særlig drøftelse, idet en række træer skygger i 

haverne på parcellerne 2-8, Thorsvej. Bestyrelsen havde her udelukkende foreslået en mindre 

udtynding, jf. pkt. 11 i planen. Bestyrelsen og dirigenten var dog fuldt ud enig i, at dette var en 

væsentlig gene for de berørte grundejere, og at der derfor formentlig skulle foretages en egentlig 

beskæring/fældning af træer for at løse problemet. Det blev derfor efter en længere drøftelse, 

hvor der dog også fra anden side blev fremsat synspunkter om, at man skulle være varsom med 

at fælde hegnet af ovennævnte grunde (støjværn, biodiversitet mv.) fremsat et kompromisfor-

slag, dvs. en tilpasning af bestyrelsens forslag, således at man deler østhegnet op i to afsnit: Ved 

den del af hegnet, som er beliggende bag parcellerne nr. 2-8, Thorsvej og frem til ”hullet i hæk-

ken foretages der en beskæring/fældning af træer således, at solen igen kan nå disse haver. Her 

er udtynding ikke tilstrækkelig. De berørte grundejere inddrages inden. Det er således ikke kor-

rekt, når en grundejer ifølge kommunen har oplyst, at ” … ser alle de beboere, der bor på 

Thorsvej 2-20 helst, at krattet bevares som det er”. 

 Den anden del af østhegnet kan følge bestyrelsens forslag vedrørende pkt. 11.  

 

6) Stillingtagen til planen – evt. særskilt stillingtagen til de enkelte punkter 
Dirigenten opsummerede på baggrund af drøftelserne status og beslutninger således: 
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Opgaven med vedligeholdelse kan fremover påregnes at være grundejerforeningens ansvar, idet
kommunen ikke kan forventes at stå for det. Det er for langt de fleste grundejere ikke ønskeligt
at vores boligområde skal forfalde og gro til og blive til et vildnis med et forsømt og nedslidt
udtryk. Det er således vigtigt at passe på fællesarealerne, pleje, udtynde og forynge i et vist om-
fang og dermed bevare områdets særegenhed.

Beslutningen er derfor på baggrund af de tilkendegivelser, som de fleste af generalforsamlin-
gens deltagere har givet udtryk for, at bestyrelsens vedligeholdelsesplan vedtages i sin helhed
dog med enkelte overordnede modifikationer: beplantninger barberes ikke helt ned, en mindre
mængde træ bliver liggende i bunden, men en del flis kan på den anden side sælges som et led i
den samlede vedligeholdelse således som foreslået af bestyrelsen. Særligt for så vidt angår
østhegnet er det besluttet at følge kompromisforslaget under pkt. 5 ovenfor således, at man deler
østhegnet op i to afsnit: i den del afhegnet, som er beliggende bag parcellerne nr. 2-8, Thorsvej,
og frem til "hullet i hækken" foretages der en passende beskæring/fældning af træer således, at
solen igen kan nå de berørte haver. Her er udtynding ikke tilstrækkelig. Den anden del af
østhegnet kan følge bestyrelsens oprindelige forslag, jf. pkt. 1 1 i planen. Der fældes dog max. en
tredjedel aftræerne i denne del afhegnet.

7) Aftaler om det videre forløb
Bestyrelsen oplyste, at der nu vil blive arbejdet videre med vedligeholdelsesplanen set i lyset af
beslutningen, truffet af generalforsamlingen ovenfor under pkt. 6. Bestyrelsen vil drøfte vedli-
geholdelsesplanen med kommunen, opnå den fornødne godkendelse samt indgå aftale med pri-
vate entreprenøter om iværksættelse af vedligeholdelsen for området.

8) Evt. samt afslutning
Dirigenten takkede for nyttige drøftelser.

27. august 2012,
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Lone Faliu

Referat godkendt:
For bestyrelsen: I

Dato:
t2:n'414
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Morten Fischer-Nielsen
Generalforsam I ingens dirigent
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