
Forslag til generalforsamlingen torsdag d. 20. september 2018 

 

 

Forslag nr. 1 

Vedr. Grønne områder vest for Horsevænget. 

  

Den overordnede plan for de grønne arealer mellem Horsevænget og Parkvænget / Damvænget er nu udført. 

Resultatet er flot og er med til at højne standarden for vort område. 

  

Imidlertid blev busketterne ind mod parcellerne Horsevænget 39, 61, 63, 81, 83, 101, 103 ” glemt ”. 

Bevoksningen er nu efter 40 år med stort set manglende vedligeholdelse ved at tage overhånd. 

  

Forslag: 

  

o Busketterne kantklippes, specielt ind mod tilstødende parceller. 

o Høje træer og buske der skygger for aftensolen eller er til gene fældes/topkappes. 

o Oprydning i busketterne for visne og væltede træer og buske. 

  

 På vegne af Horsevænget 61, 63, 81, 83, 103 

 

Forslag nr. 2 

Forslag til Generalforsamlingen 

 

Under sidste års generalforsamling talte vi om bevoksningen på støjvolden ud mod Tingskov Alle 

Og i den forbindelse vi vil gerne stille forslag om fældning/beskæring af støjvolden. 

Der vokser bl.a. meget store egetræer som slet ikke hører hjemme på en støjvold og som er så høje at 

de tager solen i haverne. Vi er blevet pålagt at vi selv skal beskære vedligeholde beplantningen ind mod 

egne grunde. Det er efter vor mening et stort arbejde hvert år med at beskære og køre affaldet på 

genbrugsstation og det nytter jo heller ikke så meget mht til sol i haven når toppen samt anden side 

ikke bliver beskåret. 

Vi betaler da samme kontingent som andre grundejere men fordi vi tilfældigvis bor op af støjvolden 

bliver vi pålagt ovennævnte arbejde. Foreningen burde også beskære på den side (indersiden) 

måske ned til ca. 1 meters højde, hvilket vil gøre, at beplantningen dækker og forhindrer ukrudt. 

 

Vi ved godt at det koster penge, men vi betaler da også hvis der er noget der skal vedligeholdes i den anden 

ende af vængerne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lise og Hans Hansen 

Horsevænget 7 

 

 



Forslag til generalforsamlingen torsdag d. 20. september 2018 

 

 

Forslag nr. 3 

 

Jeg foreslår, at grundejerforeningen prioriterer rottebekæmpelse, uagtet rotter på egen grund er grundejerens 

eget problem. Det skal sammenholdes med, at opretholdelse af den dyrt indkøbte og sparsomt benyttede 

legeplads, som også er grundejernes eget problem, kan spares. 

Ingen af delene er grundejerforeningens kerneområde. 0g jeg finder egentlig, at rottebekæmpelse – som 

kollektiv foranstaltning – bør nyde fremme, fremfor vedligehold af en tosset udtænkt legeplads. 

Måtte det komme til afstemning? 

 

Harald Kvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 


