
Grundejerforeningen Flade Engvej Vest. 

Formandens beretning til den ordinære generalforsamling onsdag den 16. marts 2016. 

Gode naboer i Grundejerforeningen  -  velkommen til generalforsamling. 

Endnu en gang har vi lagt et år bag os siden sidste generalforsamling her i FFK-Centret. 

Et år, som ikke har budt på mange udfordringer, men en enkelt udfordring vil jeg dog starte med 

at tage op her først i min beretning. 

Ved sidste års generalforsamling havde Johnny Degn fremsendt et velbegrundet forslag om, at 

egetræerne i beplantningsbæltet ud mod Flade Engvej skulle fjernes eller skæres ned. 

Begrundelsen lå i, at der både hos ham selv og hos andre var opstået problemer med træernes 

rodnet, som flere steder har skubbet flisebelægning op, ligesom flere også har haft problemer 

med mos og skimmel pga. trækronernes voldsomme skyggedannelse. 

Forslaget blev vedtaget, og så skulle man jo tro, at det var en smal sag at få det ført ud i livet. 

Jeg kontaktede Holmen Anlæg, vores sædvanlige entreprenør på det område, og der blev 

fremsendt et prisoverslag, som vi i bestyrelsen kunne gå ind for. 

Vi valgte så at vente med at få arbejdet udført, idet vi mente, at vi var kommet for langt hen på 

foråret. Vi ville vente med at få arbejdet udført til efteråret efter løvfald for at få så lidt arbejde 

som muligt med at få kørt kvas væk og i stedet kunne nøjes med de nøgne grene uden blade. 

Snakken har åbenbart gået i kvarteret om den manglende udførelse af arbejdet. Da vi endelig 

besluttede os for at få arbejdet udført, gjorde vort bestyrelsesmedlem Haakon Hansen os 

opmærksom på, at der nok kunne vise sig visse problemer, idet mindst én grundejer ud til bæltet i 

hvert fald ikke ville have fældet det egetræ, som står inde på hans grund, men godt nok i bæltet, 

hvor vi (foreningen) har pligten til at vedligeholde, renholde og opretholde jf. vedtægter og 

deklarationer. 

Vi valgte at sætte arbejdet på stand by, indtil vi havde fået os orienteret godt nok omkring juraen 

mht., hvad vi kan og ikke kan i forhold til ren-, opret- og vedligeholde. 

Vi har tilbage i 2005 haft et møde med en jurist ved kommunen, hvor undertegnede og vor 

kasserer, Kristian Nielsen, drøftede problematikken omkring det at gå ind på fremmed mands 

grund for at efterleve forpligtelserne for foreningen. 

Konklusionen blev, at foreningen både havde ret og pligt til at udføre renholdelse, vedligeholdelse 

og opretholdelse. 

Det, vi mangler nu, er en klar definition på disse begreber. Renholdelse giver sig selv, mens 

udfordringen ligger i begreberne opretholdelse og vedligeholdelse.  

Hvis der menes, at der for hvert træ, der måtte gå ud af sig selv eller blive fjernet ved selvtægt, 

skal plantes et nyt. Ja, så er vi håbløst bagud med mange år. 



Men hvis der derimod menes, at vedligeholdelse/opretholdelse betyder nødvendig beskæring af 

kronerne, når disse bliver for store og giver anledning til skygge og misvækst. Ja, så stiller sagen sig 

lidt anderledes. 

Der er aftalt et snarligt møde med den samme jurist som sidst og med kommunens mand Lars 

Enevoldsen, der har området omkring fældning af træer i hele kommunen. Han er inddraget i 

sagen, og der vil virkelig blive gået til stålet. 

Vi afventer den endelige konklusion. 

Vinterførebekæmpelse/snerydning har ikke trukket de store veksler på kontoen. Det vil kassereren 

komme nærmere ind på. 

Containerordningen fortsætter med mindre prisforhøjelser. Men vi har stadig en god og billig 

ordning. Næstformand Jesper er tovholder på dette projekt. 

Dér har vi en lille bøn: Oprydning omkring containerne, når man er færdig med at læsse op i dem. 

Den, der i bedste hensigt har taget en opkøringsplanke til trillebøren med hen til containeren. Få 

den lige fjernet igen. En sådan gav anledning til en lille disput ovre på Skyttevej.  

Hver anden gadelygte bliver slukket på et tidspunkt om aftenen og natten over. Jeg har indhentet 

en nærmere forklaring om dette oppe hos forsyningen.  

Parkering på stamvejene giver anledning til uro og bekymring hos forældre med små børn. Der 

findes regler på området. 

Hundeposeordningen fortsætter, hvilket fremgår særskilt i budgettet. 

Mht. Facebook vil vi i bestyrelsen gerne opfordre alle til på Facebook at ansøge om medlemskab i 

gruppen: ”Grundejerforeningen Flade Engvej Vest”, idet vi i bestyrelsen har besluttet, at al 

kommunikation fremover foregår elektronisk via hjemmeside og Facebook. 

Eneste undtagelse vil være: Indkaldelse til generalforsamling. Denne vil stadig blive omdelt til 

postkasserne, så vi lever op til kravet i vedtægterne vedr. rettidig og korrekt indkaldelse. 

Jeg har også her i indeværende uge erfaret via min genbo, Knud Houmann, at Forsyningen har 

sendt brev rundt vedr. noget ledningsarbejde i fjernvarmen. Det skulle være påbegyndt pr. 14/3 

og vare til 01/4. Jeg har ikke set en eneste skovl endnu.  

Igen som sidst, da vi skulle have gravet i vore veje, har forsyningen tilsyneladende valgt at sende et 

orienteringsbrev ud til det laveste husnummer på stikvejen og regner så åbenbart med, at de pr. 

automatik giver besked videre. 

Sidst, det forekom, gjorde vi Forsyningen opmærksom på, at det ikke var en hensigtsmæssig 

fremgangsmåde. 

Da der siden er kommet den mulighed for Forsyningen at orientere via E-boks, så er der næsten 

ingen undskyldning for denne mangelfulde orientering. Jeg skal nok give sagsbehandleren besked. 



Med disse ord vil jeg gerne afslutte min beretning med at takke bestyrelsen for veludført arbejde i 

årets løb. 

Der er sket en ændring af bestyrelsens sammensætning, idet Mads har ønsket at træde ud grundet 

tidsnød og Lisette Heisel, Skyttevej, som suppleant er trådt ind i stedet for. Mads var først på valg 

til næste år. 

Endelig vil jeg anmode alle om at blive og deltage i det sædvanligvis hyggelige, sociale samvær 

over en bid brød, en øl/vand og en lille snaps. 


