
Tirsdag den 13. februar 2018 

 

Til formanden for Stavtrup Grundejerforening    

Medlemmerne af foreningens tidligere ”Grønne udvalg” fremsender herved et forslag til årets 

generalforsamling, torsdag den 22. februar - til behandling på dagsordenens pkt.6 - Indkomne forslag  

Forslag:  

Genoprettelse af medlemmernes indflydelse på drift og udvikling af vores grønne fælles arealer 

f.eks. ved oprettelse af et ”Grønt Udvalg” til sikring af medlemmernes interesser igennem et aktivt med- og 

modspil til kommunen som ejer vores fællesområder  

Begrundelse: 

Grundejerforeningens flerårige passivitet i forhold til drift og udvikling af vores grønne fællesarealer kan nu 

mærkes i form af - bl.a. mangelfuld græspleje og stier som er groet til fordi hegnskanter ikke bliver holdt – 

og utilfredshed med gener fra træer der har vokset sig til skov-størrelse. Dertil kommer at den langsigtede 

udviklingsplan for de grønne områder som vi var godt i gang med at udarbejde i det nu nedlagte ”Grønne 

Udvalg” (foråret 2016) tilsyneladende er opgivet - jf. dette citat fra referat fra generalforsamlingen i februar 

2017: 

”Det grønne udvalg er nu nedlagt. Kommunen bestemmer overordnede udseende af de grønne arealer, herunder 
træer langs skolestien.  
Afklaring omkring hvad vi kan gøre pågår, men der afventes ny kontaktperson hos kommunen. Inden da var det 
planlagt at afholde gennemgang med anlægsgartner for at få udarbejdet en helhedsplan”  

 
I Nyhedsmail af 19. januar 2018 kan læses, at der efter flere års manglende kontakt nu omsider er 

genetableret en kontakt mellem foreningen og kommunen – og det er godt. Men for at det kan blive rigtig 

godt kræver det, at vi som forening kan møde op med ønsker og behov der afspejler medlemmernes 

interesser – og det kræver så igen, at vi fortsætter arbejdet med planen for drift og udvikling af vores 

fællesarealer. 

Vi tror ikke på, at det er i medlemmernes interesse at overlade al drift og udvikling (som vi betaler for) til 

kun at ske på kommunens præmisser.  

En konsekvens af en sådan politik skal nævnes: 

Aug. 2016: Et medlem ansøger grundejerforeningen om at få udskiftet et asketræ der står 1 m. fra skel og 

som har vokset sig til en størrelse at det begynder at skygge for medlemmets solcelleanlæg. 

Okt. 2017: Efter flere henholdende svar får medlemmet besked om, at han skal ansøge kommunen idet det 

er kommunens regler der skal følges – hvem han skal kontakte kan ikke oplyses. 

Nov. 2017: Medlemmet finder selv frem til rette vedkommende i kommunen – og indsender ansøgningen 



Dec. 2017: Afslag med henvisning til de overordnede regler for træer på kommunens arealer – og når man 

nu alligevel var på besigtigelse fik medlemmet lige den bonusstraf, at han skulle få sin hæk skåret ind til 

flisekant med pålæg om dokumentation. Besigtigelsen foregik uden medlemmet blev kontaktet. 

 

Hvis sådanne håbløse processer bliver normen får vi utilfredse medlemmer – vi skal lige huske at 

medlemstilfredshedsundersøgelsen fra efteråret 2014 rangerede pasningen af vores grønne fællesarealer 

pænt højt. 

 

Med venlig hilsen 

Medlemmer af det nedlagte ”Grønne Udvalg” 

Dion Brockdorff    - Rugb. 115 
Arne Kleven           - Rugb. 119 
Jill Rønnow        - Højv. 99  
Knud Møller Andersen  - Rugb.   59 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 



 


