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Formandens beretning til den ordinære 
generalforsamling onsdag den 27. februar 2019 

 

Det har været et begivenhedsrigt år i Grundejerforeningen. 
 

Grønne områder: 

Det er bestyrelsen der varetager driften af vores grundejerforening, men desværre vælger 
flere grundejere at tage sagen i egen hånd. Der bliver klippet hæk i forskellige højder, 
fældet træer, plantet træer og buske, stier bliver brugt til opbevaring, mødding samt til 

kørsel og parkering m.m. Meget bliver gjort i en god mening og med de bedste intentioner, 
men desværre er det alle os andre som skal betale for at få ryddet op efter det rod der 

bliver efterladt på vores fælles arealer. 
 

Dette er uholdbart. Vi har en grundejerforening og dermed en bestyrelse som er valgt af 

generalforsamlingen til at tage sig af dette og det må man respektere. Bestyrelsen bruger 
alt for meget negativ tid på grundejerforeningen og på grundejere som tror de har ret til at 
gøre hvad de vil på vores fælles arealer.  
 

Løsningen kunne derfor være at man retter ind og lader bestyrelsen passe sit arbejde, og 
dermed holder sig fra at klippe vores fælles hæk, fælde vores træer, plante træer og buske 

på vores stier. Stopper med at bruge vores stier til opbevaring, mødding samt til kørsel og 
parkering m.m. Alternativet må være at vi nedlægger vores grundejerforening, og dermed 
kan alle gøre hvad de vil. Er det, det vi ønsker? 
 

Vedligehold: 
Efter opfordringer fra flere medlemmer blev det vedtaget på sidste generalforsamling at 

afsætte kr. 50.000,- til vedligehold af vores grønne områder. For derigennem at forskønne 
vores grundejerforening og derved også gøre den mere attraktiv for nye tilflyttere. Som det 
kan læses i beretningen fra generalforsamlingen i 2018 havde bestyrelsen følgende ønsker 

som blev accepteret af generalforsamlingen og ført til referat:  
 

 Lindens Kvarter: Grønt areal mellem vej og nabomatrikel renoveres så vi undgår 

skader på egen og 3. mands ejendom. 
 Rønne Allé: Rønnetræer fjernes og belægning genetableres. 
 Tjørneallé: Alle tjørnetræer fjernes og erstattes af nye så de kommer til at se pæne 

og ensartede ud. 
 Ad hoc opgaver. 

 

Efter ønske af generalforsamlingen var bestyrelsen i dialog med beboerne på Lindens 
Kvarter for at beslutte hvad der skulle gøres ved den grønne kile mellem Lindens Kvarter 

og Saaby Bilsyn. Efter en god og konstruktiv dialog er bestyrelsen blevet opmærksom på at 
Lejre Kommune ikke kun er ejer af vej og fortov men at Lejre Kommune også står som ejer 
af alle de grønne områder langs med vejene i vores grundejerforening.  
 

Lejre Kommune har meddelt bestyrelsen at vi ikke må fælde nogen træer på kommunens 
områder. Vi vil selvfølgelig fra grundejerforeningens side prøve at holde Lejre Kommune op 

på, at de passer kommunens områder, men det er vigtigt at I som borgere selv meddeler 
Lejre Kommune om eventuelle fejl og mangler. 
 

Lejre Kommune var dog enige med bestyrelsen om at træerne på Rønne Allé var i dårlig 

stand og skulle fjernes og at belægningen skulle reetableres. Da bestyrelsen lige var blevet 
belært om at det var Lejre Kommunes træer, så var det en stor fornøjelse at kunne 

meddele Lejre Kommune at det var deres opgave og dermed også deres udgift. 
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Grundejerforeningen Skovens areal: 
 

På kortet til højre ses et udsnit af grundejer- 
forenings BBR Meddelelse. De optegnede 

områder er Grundejerforeningens fælles areal  
der bliver passet af vores gartner.  
 

Som det fremgår af kortet er de grønne  

områder ved Tjørneallé, Rønne Allé, Lindens og 
Lærkens Kvarter samt den grønne trekant på 

hjørnet af Rønne Allé og Lærkens Kvarter ikke 
en del af grundejerforeningens fælles areal. 
 

Tip Kommunen: 
Hvis I oplever fejl og mangler på kommunens område, så brug App’en ”TipKommunen”, 
Den kan bruges til alt fra huller i vej/fortov, græs der mangler at blive slået, buske eller 

hæk som mangler at blive klippet og meget mere. 
 

Bomme: 

Det er med stor glæde at bestyrelsen har fået tilladelse fra Lejre Kommune og Roskilde 
Politi til at opsætte bomme på stien mellem Plantagen og Tjørneallé, stierne ud mod 
marken mellem Plantagen og Poplens Kvarter samt mellem Pilens Kvarter og den gamle 

legeplads. (markeret med en rød prik ● på kortet) Det har været et ønske i mange år 
blandt beboere og forskellige bestyrelser, da vi oplever problemer med, at stierne bliver 

brugt til knallertkørsel. Særligt fra Plantagen og ud på Tjørneallé opstår der farlige 
situationer, når der kommer en hurtig knallert som krydser Rønne Allé på fortovet.  
 

Den gamle legeplads: 

Starks gamle bygninger er blevet købt af Poda Hegn. Poda er en meget stille virksomhed 
med en grøn profil som ikke har produktion i Osted -men kun lager -og derved er der 

meget lidt støjende aktivitet. Den smule der er, vil være på den anden side af bygningerne 
set fra Skovens Kvarter. Det er dejligt at bygningerne igen bliver brugt og at der derved 
bliver holdt gang i Osted og vores del af byen.  
 

Grunden mellem Skovens Kvarter og Poda’s bygninger vil blive solgt fra, inklusiv den gamle 
legeplads. For at gøre grunden klar til salg bliver der opsat et hegn omkring grunden og 

som et resultat heraf låner og vedligeholder vi ikke grunden fremadrettet. 
 

Juletræ/juletræstænding: 
Juletræstændingen var traditionen tro en stor succes. Der var stort fremmøde og slikposer 

til de små. Det var også godt at se mange nye samt kommende tilflyttere til vores 
grundejerforening. En hyggelig dag, med god og positiv stemning… Tak for det!  
 

Hjemmeside: 
Brug vores hjemmeside: skoven.info, som bliver vedligeholdt af Michael Christensen, der er 
tidligere beboer. Stor tak til Michael for hans indsats. Hjemmesiden bliver opdateret med 

indkaldelser, referater og information om diverse arrangementer.  
 

Diverse: 

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at holde vores udstykning pæn og indbydende, ved 
ikke at efterlade hundelort, cigaretskodder og ved at klippe sin egen hæk, så det er muligt 
at gå på fortovene, samt ved at tippe kommunen hvis I oplever diverse fejl og mangler. 
 

Afslutning: 
Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.  
 
 

Thomas Stokholm 
Formand 

http://www.skoven.info/

