
Skriftlig beretning til generalforsamling 2012.  

Det har været året, hvor den sag der blev anlagt, mod foreningen, af Finn Jantzen og Bent 

Andersen, blev afgjort ved retten i Helsingør. I påstanden om at foreningen skulle bekoste dræn i 

stien mod Thorhøjsgårds marker, fik sagsøgerne ikke medhold i. Dommen kan som helhed læses 

på foreningens hjemmeside. Retssagen har været meget dyr for foreningen. 

Der kan i forbindelse med tøbrud og regnskyl, være tilstrømning af vand fra Thorhøjsgårds marker. 

Det må man som grundejer tåle. 

Bestyrelsen er til stadighed opmærksom på behovet for at få ud ført revneforsegling af vejene.  

På grund af den våde sommer, har der i perioder været problemer med græsslåningen på fælles 

arealerne. Entreprenøren her ikke kunnet køre på alle arealer i en jævn frekvens, så resultatet af 

græsslåningen, har til tider været mindre tilfredsstillende. 

Der skal fra bestyrelsen lyde en kraftig opfordring til alle grundejere, der grænser op til stien mod 

Thorhøjsgårds marker, til at få beskåret beplantningen, så slåmaskinen kan køre igennem. Samme 

opfordring skal lyde til alle der grænser op til stierne mellem brandbælterne,  for at der er plads til 

slåmaskinen, dels at der er fri gennemgang for gående. 

Det har desværre været nødvendig igen at lægge store sten ud på rabatten ved chikanerne. Der er 

bilister der mener rabatten kan bruges som kørebane. Det er kedeligt at se rabatten bliver kørt op 

p.g.a. folk der synes  det er rimelig at køre på græsset. Det er beskæmmende at se, flere af de nye 

træer langs Fuglevangen får brækket top og grene af.  

Manglende overholdelse af ordensreglerne.  Bestyrelsen arbejder stadig på at få fjernet de fast 

parkerede campingvogne fra området. Vi prøver med kommunen hjælp at overbevise ejerne om 

at ordensreglerne skal overholdes. Der har igen været episoder med meget larmende nattefester, 

til stor gene for mange i området.  Tænk på de omkringboende, og skru ned for musikken.  Der er 

mange der lufter deres hund i området, det er rigtig hyggeligt, men det er knap så hyggeligt når 

man glemmer at samle sin hunds efterladenskaber på, så husk posen, og brug den! 
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På bestyrelsen vegne 
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