
 
 
 
 

Forslag til generalforsamlingen d. 29 september 2021. 
 
 
Forslag 1 til generalforsamlingen  
 
Kunne dem der er interesseret i at få forbedret sit fortov ud for hver matrikel, med nye 
10x10cm kopsten? så det er nemmere at vedligeholde? Der er mange af stenene der er 
smuldret væk og sunkne ned, så man kan risikere at komme til skade. 
Jeg er klar til selv, at lægge nye sten ud for min matrikel, såfremt grundejerforeningen 
giver stenene. (forbrug Ca. 350 sten a Ca. 2 kr. stk. =700kr) 
 
Mvh 
Lasse Ebbesen 
Horsevænget 73  
 
 
 
 
 
 
Forslag 2 til generalforsamlingen 
 
Ang: beskæring/fjernelse af område med Naur 
  
Disse Naur ved det grønne område, der støder direkte ind til vores grund, Horsevænget 
38, er blevet voldsomme store. 
Det generer vore nærtstående buske og breder sig ind på vores grund med flere skud og 
dermed flere Naur. 
For år tilbage blev dette område grundigt beskåret, men problemet har nu vokset sig stort 
igen for os. 
  
Derfor er vores inderlige ønske at få dette område med Naur beskåret kraftigt eller helst 
fjernet totalt. 
  
Måske hører vores henstilling ikke under pkt. 4 ”indkomne forslag”, men i stedet under pkt. 
7. 
  
Under alle omstændigheder vil vi gerne have en reaktion på denne henvendelse. 
Måske kan vi mødes, så vi kan vise dig området. 
  
Venlig hilsen 
Birde og Kurt Dannemand 
Horsevænget 38 



 
 

Forslag 3 

Forslag om større diversitet ift. vores grønne områder 
 

Der er nu meget fokus på, at der mangler vild natur i Danmark, og at der er brug for at give 

plads til vilde blomster, insekter, f.eks. bier og sommerfugle. 

Vi vil derfor gerne stille et forslag om, at vore store fælles græsplæner bliver lidt mere 

mangfoldig og vildere, til glæde for plante- og dyreliv og til glæde for gående, som får en 

større variation at se på. 

På baggrund af dette ønske blev der i grundejerforeningen nedsat en arbejdsgruppe, og vi 

fremsætter hermed følgende forslag, som foreslås vedtaget samlet eller punktvist på 

generalforsamlingen: 

1. Arealet vest for Horsevænget længst ned mod Tingskov Alle afsættes til formålet. 

Har været forsøgsområde hen over sommeren. Græsset slås 1-2 gange i 

sommerhalvåret og materialet fjernes for at give bedst mulig grobund for forskellige 

vilde planter. Målet er, at området udvikler sig i retning af det store område nord for 

vores grundejerforening og syd for Laurbærvænget. Det er omkostningsneutralt ift. 

vores alm. grønne vedligehold. 

 

2. Der sættes forårsløg (f.eks. krokus, vintergækker, erantis) i rabatten mellem fortovet 

og cykelstien ved arealet mellem Horsevænget og Hyrdevænget. Blomsterne er 

forårsblomster og kan afblomstre inden græsset slås. 

 

3. Plantning af 10 nye frugttræer fordelt i de store græsarealer, f.eks. blommer, 

kirsebær, pærer. 

Ift. finansiering af forslag 2 og 3 afsættes et max. beløb på 10-15.000 kr. 

 

Forslagsstillere: 

Hanne H. Olsen, Horsevænget 26 

Fatos Kutllovci, Horsevænget 50 

 

 



 
 

Bestyrelsen har følgende ændringsforslag til 1.: 

Bestyrelsen identificerer områder, f.eks. vådområder, hvor der etableres "øer" med høj/vild 

græs. Græsset slås 1-2 gange i sommerhalvåret og materialet fjernes for at give bedst 

mulig grobund for forskellige vilde planter. Forslaget forventes omkostningsneutralt ift. 

vores alm. grønne vedligehold 

 

 

Forslag 4 - Budget for 2021-2021 

Med nedenstående budget, forslår bestyrelsen at nedsætte kontingentet til 2500 kr. 

 

 


