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Grundejerforening Skovens Ekstraordinære generalforsamling 
Osted Kulturhus 24. juni 2020 kl. 19:00 

 
Grundejerforeningens formand Thomas Stokholm bød velkommen til den ekstraordinære 
generalforsamling. 
 
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 
Som dirigent foreslog bestyrelsen John Poulsen, der blev enstemmigt valgt. 
 
John Poulsen takkede for valget som dirigent og konstaterede: At indkaldelsen var rettidig omdelt, 
da der i dette tilfælde skal tages in mente at Danmark blev lukket ned ved lov grundet Corona 
pandemi. Indkaldelsen indeholder dagsorden med 5 forslag, hvor de 4 forslag er angående 
vedtægtsændringer, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 26.02.2020, men hvor 
der ikke var nok fremmødte og derfor skal fremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor de kan vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte, samt et nyt forslag fremsat af 
bestyrelsen vedrørende Budget 2020, at dagsordenen var efter vedtægterne, hvorfor den 
ekstraordinære generalforsamling var beslutningsdygtig. 
John Poulsen opfordrede til sober tale, at man markerer, hvis man gerne vil have ordet og at man 
lader den, der har ordet, tale ud uden afbrydelser. 
 
John Poulsen spurgte om der var indvendinger, hvilket der ikke var. 
 
Som stemmetællere blev John Tingaard foreslået og enstemmigt valgt. Da fremmødet kun var på 
10 personer inklusive bestyrelsen besluttede den ekstraordinære generalforsamling at der ikke var 
behov for to stemmetællere, hvorfor der kun blev valgt 1. 
 
Som referent blev Jan S. Nielsen foreslået og enstemmigt valgt. 
 
Herefter blev antallet af stemmeberettigede fastslået: 
 
Antal fremmødte: 10 
Stemmeberettigede: 10 
Antal fuldmagter: 6 
Stemmeberettigede i alt: 16 
 
2. Forslag fra bestyrelsen, vedtægtsændringer. 
 
Forslag 1: §4 Indkaldelse m.m.: ”Indkaldelsen er med angivelse af dagsorden.” flyttes op til forrige  

sætning. 
 
Efter: ”Det underskrevne og reviderede regnskab samt forslag til budget og kontingent” 
tilføjes: ”skal være at finde på grundejerforeningens hjemmeside mindst 14 dage forud 
for generalforsamlingen eller udsendes til hvert medlem sammen med indkaldelsen.” 

For:  16 
Imod:    0 
Undladt at stemme:   0 
 
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 2: §4 Beretning: ”Formandens” ændres til: ”Bestyrelsens”. 
For:  16 
Imod:    0 
Undladt at stemme:   0 
 
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. 
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Forslag 3: §4 Referat: Efter ”Referat skal” tilføjes: ”være på grundejerforeningens hjemmeside 
eller” 
For:  16 
Imod:    0 
Undladt at stemme:   0 

 
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 4: §8 Kontingent: ”halvårligt” ændres til :”årligt i april måned” 
For:  16 
Imod:    0 
Undladt at stemme:   0 
 
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. 
 
3. Opfølgning på spørgsmål fra den ordinære generalforsamling vedr. grundejerforeningens 
stier og evt rydningspligt af disse. 
 
Forsikringen oplyser at grundejerforeningen er dækket på lige fod med andre der har et fortov. 
Det vil sige at forsikringen ikke dækker eventuelle skader forårsaget af manglende rydning af 
stierne og at de vil gøre regres mod grundejerforeningen efterfølgende, hvis de har udbetalt 
erstatning uberettiget. 
 
Lejre Kommune oplyser at det er Grundejerforeningens stier på grundejerforeningens matrikel og 
Grundejerforeningen har derfor rydnings og vedligeholdelses pligt på stierne. 
 
To grundejer ville vide hvad der er grundejerens ansvar. 
 
Bestyrelsen oplyste:  

 Med de regler der er gældende i dag, er det den enkelte grundejers ansvar at rydde fortov 
ud for den del af matriklen, der indeholder hovedindgangen til matriklen. 

 På andre fortove og gangarealer på kommunale veje og stier er det kommunens ansvar at 
rydde og vedligeholde. 

 På Grundejerforeningens stier er det Grundejerforeningen der har rydnings og 
vedligeholdelses pligt på. 

 Kommunen ønsker ikke at overtage grundejerforeningens stier. 

 Grundejerforeningen skal have tilladelse af både kommune og politi hvis der skal opstilles 
skilte. 

 Grundejerforeningen skal have tilladelse af både kommune og politi hvis stierne skal 
afspærres ud mod offentlig vej. Så det er ikke muligt at vinterafspærre. 

 Grundejerforeningen har aldrig opkrævet plantagen for vedligehold af Grundejerforeningens 
stier. 

 
To grundejer ville vide om vi havde det på skrift. 
 
Bestyrelsen svarede:  
Både spørgsmål og svar er foregået via mail korrespondance med kommunen og er derfor skriftlig. 
 
De to grundejere var ikke tilfredse med svaret og stillede derfor igen spørgsmålet, hvad er 
grundejerens ansvar og forlangte endnu en gang at bestyrelsen undersøgte om kommunens svar 
virkelig var rigtig. 
 
Bestyrelsen svarede:  
Vi har undersøgt det, hvis I ikke har tillid til Bestyrelsen er i velkommen til at overtage. 
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En tredje grundejer sagde:  
Hvis I ikke tror på det kommunen oplyser grundejerforeningen må I selv kontakte kommunen. 
 
Bestyrelsen svarede: 

 Bestyrelsen opfordre til at man klager til kommunen over at vi skal have udgifter til 
vedligehold og rydning af stier der benyttes af kommunens borger som adgangsvej 
til/mellem kommunens stier og veje da det er kommunen der ønsker disse adgangsveje. 

 Vi kunne teoretisk sende en del af regningen til Plantagens beboer men det vil kræve et 
kæmpe arbejde at få de penge inddrevet, hvorfor vi ikke tidligere har gjort det og heller ikke 
for nuværende begynder på det da det er utænkeligt at Plantagens beboer vil betale. 

 Plantage havde adgang til marken før Grundejerforening Skovens Udstykning. 
 
De to grundejer var stadig ikke tilfredse med svaret og troede ikke på det, hvorfor De ville se den 
skriftlige korrespondance, hvorefter korrespondancen blev fremlagt og den ene grundejer tog 
billeder af denne uagtet Formanden havde præciseret at vi ikke ønskede korrespondancen 
offentliggjort da det er et arbejdsdokument for bestyrelsen. 
 
Den ene grundejer oplyste at kommuneplanen skal revideres næste år og være vedtaget inden 
udgangen af 2021og at Bestyrelsen derfor skal tage fat i politikerne. 
 
Bestyrelsen svarede: 
Vi fortsætter med at arbejde på at få kommunen til at overtage stierne. 
Som det er nu må vi forholde os til at Grundejerforeningen har rydnings og vedligeholdelses pligt. 
 
De to grundejere foreslog at Bestyrelsen lukkede stierne om vinteren og så måtte politiet jo 
kontakte Bestyrelsen hvis de ville have dem genåbnet. 
 
Bestyrelsens svarede: 
Vi skal ikke være i en bestyrelse, der ikke følger dansk lovgivning, så det kommer ikke til at ske. 
Bestyrelsen henstiller til at ingen grundejerforeningsmedlemmer fremadrettet kommer med 
lovstridige forslag da dette er helt uacceptabelt. 
Desuden er det bemærkelsesværdigt at man har så meget på hjertet, her i blandt lovstridige 
forslag, uden selv at ville deltage i bestyrelsesarbejdet. 
 
4. forslag fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår at afsætte yderligere Kr. 50.000 i budgettet 2020 til snerydning samt rydning 
af træer og buske på Grundejerforeningens stier. 
 
En grundejer mente ikke vi kunne kende beløbet på snerydning. 
Bestyrelsens svar: 

 Det er korrekt at vi ikke kan kende beløbet på snerydning. 

 En Grundejer oplyste ved sidste generalforsamling at der havde været en faldskade, dette 
kan der læses om i referatet for sidste generalforsamling. 

 Tidligere var vi i god tro men efter sidste generalforsamling vil det være ond tro ikke at 
iværksætte vedligehold og snerydning af Grundejerforeningens stier. 

 Hvis der sker ulykker fremadrettet uden at bestyrelsen har sat vedligehold og snerydning i 
værk vil bestyrelsesmedlemmerne kunne drages personligt til ansvar da der herved er 
handlet i ond tro. 

 Med den foreslået budget ændring vil der være Kr. 8.000 tilbage på Grundejerforeningens 
konto ved årets udgang og der vil ikke være behov for kontingent forhøjelse i indeværende 
budget. 
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Der blev spurgt til: 

 hvad hvis de Kr. 50.000 ikke var nok. 

 Hvad hvis sneen skal køres væk. 

 Det er jo ikke nødvendigt at stille som forslag, bestyrelsen kunne jo have foretaget en 
budget overskridelse uden at spørge. 

 
Bestyrelsens svar: 

 Så må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at lave en ekstra ordinær 
kontingent indkrævning. 

 Næste år må vi forvente at grundejerkontingentet med ca kr. 2.000. 

 Det er bedst at informere gennem en generalforsamling. 

 En saltning koster Kr. 1.000 eksklusive moms. 

 En snerydning koster Kr. 1.000 eksklusive moms. 

 Vi må forholde os til at vi skal rydde og vedligeholde. 

 Vi vil hellere spørge end bede om tilgivelse. 
 
Forslaget blev herefter sat til afstemning: 
For:    9 
Imod:    7 
Undladt at stemme:   0 
 
Der var flertal for forslaget hvorfor budgettet for 2020 hæves med Kr. 50.000 til snerydning samt 
rydning af træer og buske på Grundejerforeningens stier. 
 
Formanden undrede sig over at man kunne stemme mod en budget forøgelse der er forårsaget af 
lovgivning. 
Formanden ærgrede sig endvidere over at der i denne situation, hvor afstemningen var så tæt 
samt den udviste mistillid til bestyrelsen, ikke var et par stemte mere imod, for så havde der skulle 
en ny bestyrelse til. 
 
Herefter oplyste Formanden Thomas at han ved næste ordinære generalforsamling ikke 
genopstiller til bestyrelsen og Grundejerforeningens medlemmer opfordres derfor til at tage stilling 
til om det er noget at blive formand for Grundejerforeningen Skoven. 
Herefter takkede formanden for fremmøde. 
 
Dirigenten takkede for takkede for god ro og orden og afsluttede herefter den ekstraordinære 
generalforsamling. 

 
 
Osted den 20. marts 2020.  
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Formand: Thomas Stokholm  Dirigent: John Poulsen 
 
 
 
______________________________  
Referent: Jan S. Nielsen  
 

 


