
Beretning om foreningens virksomhed 

jf. dagsordenens pkt. 2 

 

Kære alle 

Der har været tradition for at beretningen om foreningens virksomhed, jf. dagsordenens pkt. 2, holdes 

mundtligt under generalforsamlingen. 

For at sikre at alle er informeret ”up to date”, kommer her en skriftlig beretning, som vi håber I alle vil læse 

inden vi mødes. På den måde kan vi forhåbentlig bruge tiden til at diskutere vigtige emner i stedet for blot 

at informere om det, der allerede er sket.  

 

Forslag på dagsordenen 

Som alle har set, har bestyrelsen ikke stillet nogle forslag på dagsordenen, der blev sendt ud. 

Det har været vigtigt for bestyrelsen ikke at bruge foreningens formue på veje, legeplads eller andre tiltag, 

før der er afklaring på kloaksagen. 

 

Kloaksagen 

Tiden siden sidste generalforsamling har budt på et stort arbejde med kloaksagen. 

Som angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen vil der under bestyrelsens beretning blive givet en status 

på kloaksagen. Bestyrelsens advokat har vurderet det foreliggende materiale, sammenholdt med 

holdningen fra Holbæk Kommune, og er kommet til den vurdering, at der ikke er stiftet et gyldigt 

spildevandslav, og at der ikke i Lokalplanen eller andre offentlige forskrifter, er grundlag for at fravige 

udgangspunktet om at grundejerne selv er ansvarlige for spildevandsledningerne på deres individuelle 

matrikel. Winsløw Advokatpartnerselskabs opsummerende notat vedlægges. 

Bestyrelsen henlægger derfor kloaksagen og foretager sig ikke yderligere. 

Vi har forsøgt at få Holbæk Kommune til at overtage kloakkerne på grundejerforeningens matrikel, men må 

konstatere at de ikke overtager kloakkerne frivilligt. Vores advokat har desuden vurderet at vi har ”en svær 

sag”. Dette henlægges derfor også. 

 

Tinglysningssagen 

Bestyrelsen har ikke haft tid til at arbejde videre med tinglysningssagen.  

Nogle ejere har meddelt at de ikke frivilligt vil lade vedtægter tinglyse pantstiftende på deres ejendom. Det 

vil derfor ikke være muligt frivilligt at opnå en tinglysning på alle matrikler.  

Bestyrelsen foreslår at vi inden næste generalforsamling undersøger prisen for at få undersøgt 

mulighederne for tinglysning og prisen for tinglysning (det var tilsyneladende ikke muligt at lave den ”fælles 



tinglysning”, som sparede os for penge). Næste generalforsamling kan herefter tage stilling til om sagen 

skal forfølges. 

 

Hjemmeside 

Hjemmesiden er ikke særligt velfungerende og er ikke opdateret. Vi har holdt arbejdet med hjemmesiden 

på et minimum. Bestyrelsen har i flere omgange drøftet ændringer af hjemmesiden, men har måttet ”skyde 

det til hjørne” mens der bruges så meget tid på kloaksagen. I det kommende år kan der arbejdes med 

forslag til ændringer. 

 

Vedligeholdelse af området 

Der er indgået aftale med Hjertebjærggaard om vedligeholdelse i lighed med tidligere år.  

Det lyder som om foreningens medlemmer måske ønsker sig en bedre vedligeholdelsesstandard – det kan 

vi tage en snak om på generalforsamlingen.  

Vi kan også drøfte om vejene skal bringes i bedre stand og afvanding af regnvand skal ændres.  

 

 

Vi håber at ovennævnte besvarer en lang række af de spørgsmål, I ellers ville have til generalforsamlingen. 

Og ellers er I selvfølgelig velkomne til at spørge og drøfte når vi mødes. 
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