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Bestyrelsens beretning 2020 

Siden sidste års generalforsamling har vi fået nye ejere i foreningen. Johan Johansen, Lyngagervænget 1, 

har overdraget ejendommen til sine tre børn, Betina, Thomas og Kenneth. På Lyngagervænget 13 har Pia 

Bruhn og Jens Holck-Christiansen overdraget ejendommen til deres datter, Katrine Bruhn Holck. Og den 1. 

juni 2020 er der ejerskifte på Lyngagervænget 7, hvor Karsten Kragh har solgt ejendommen til Lisa Petersen 

og Allan Gade Hjorth. Vi byder de nye medlemmer velkommen og håber, at de vil befinde sig godt i vores 

lille prægtige sommerhus-enklave. 

Vedtægter 

Den vigtigste begivenhed i det forløbne år var, at vi på den ordinære og en ekstraordinær 

generalforsamling enstemmigt fik godkendt bestyrelsens forslag til ændringer i vores vedtægter. Det er ikke 

tit, vi rører ved vedtægterne, og sådan skal det også helst være. Bestyrelsens forslag omfattede de vigtige 

paragraffer 3 og 4 samt mindre redaktionelle justeringer. I samråd med Gribskov Kommune har vi nu fået 

præciseret, hvilke veje og stiarealer foreningen har pligt til at vedligeholde. Det står alt sammen i paragraf 

3, som også indeholder bestemmelse om de enkelte ejeres pligt til at vedligeholde vejrabatter. 

Samtidig fik vi i paragraf 4 indført en ny finansieringsmodel for vedligehold af vores veje. Således er det nu 

fastslået, at i tilfælde af ekstraordinære udgifter til vejvedligehold, hvis de er uopsættelige eller påtalt af 

vejmyndigheden, som er kommunen, så opkræves der for hver parcel et ekstraordinært kontingent til 

dækning af de faktiske udgifter. Beløbet, som er ens for alle parceller, opkræves i én rate. I modsætning til 

en række andre foreninger opererer vi ikke med en vejfond med en betydelig opsparet kapital til brug ved 

vedligeholdelse af veje. Sagt på en anden måde kan vi også i fremtiden køre foreningen med et relativt 

beskedent kontingent. Foreningen har i dag en kapital, så vi nemt kan foretage løbende vedligeholdelse af 

vore grusveje. Anderledes forholder det sig med asfaltvejene, dvs. Hedegårdsvænget og vores andel af 

Rågemarksvej. Det vil være langt dyrere. Vores andel af asfaltveje er i udmærket stand, og den dag det 

måtte blive aktuelt med vedligeholdelse, finansieres det altså af et ekstraordinært éngangskontingent, som 

er ens for alle parceller. Det synes vi er en fornuftig måde at håndtere det på i stedet for gennem markant 

forhøjet kontingent at binde medlemmernes penge i en vejfond, som vi jo ikke kan vide, hvornår vi får brug 

for. 

Ryd op i roserne 

I august sidste år udsendte bestyrelsen et notat til alle medlemmer om vedligeholdelse af græsrabatter, 

som ifølge vedtægternes paragraf 3 af den enkelte parcelejer skal holdes ryddet, renholdt og farbar for al 

trafik. Farbar for al trafik betyder, at græsrabatterne som minimum skal have en bredde, så der kan 

parkedes en bil uden at blokere vejbelægningen. På Hedegårdsvænget er rabatterne smallere end på de 

øvrige veje på grund af asfaltbelægningen, og derfor kan der på Hedegårdsvænget ikke parkeres uden for 

egen grund uden at det er til gene for trafikken. 



Imidlertid gælder det for alle parcelejere, uanset hvilken vej man bor på, at man i parcelskel mod 

Heatherhill og mod områdets øvrige veje har pligt til at vedligeholde hegn af vilde roser. Det står i de 

tinglyste servitutter for foreningens område, hvor det også fastslås, at i øvrige parcelskel i området må der 

kun hegnes ned levende hegn. 

Derfor opfordrede bestyrelsen i notatet medlemmerne til at få ryddet op i vilde roser, der har bredt sig for 

meget over græsrabatterne. Det skal understreges, at der ikke er tale om, at man skal fjerne de vilde roser. 

Dem er vi som nævnt i servitutterne pligtige til at have som levende hegn ud mod vejene. Det handler om 

at vedligeholde dem, så de ikke breder sig ud over græsrabatterne. En del medlemmer har fulgt 

bestyrelsens opfordring og har ryddet op i vildtvoksende roser - og tak for det - men det kniber stadig nogle 

steder. Derfor overvejer bestyrelsen pt. at sende en venlig henstilling til individuelle parcelejere om at få 

noget gjort ved det. Det er vigtigt, at alle bidrager til at bevare vort smukke sommerhusområde med de 

karakteristiske levende hegn. 

Vellykket vejfest 

Sidste sommer holdt bestyrelsen for anden gang vejfest for medlemmerne. Det skete i et telt på 

Hedegårdsvænget, og over 40 mennesker deltog i en fornøjelig og vellykket fest på trods af, at vejrguderne 

så sandelig ikke var med os. Der var kraftig blæst og regn en stor del af dagen, men det ødelagde 

ingenlunde den gode stemning i teltet, hvor man nød helstegt pattegris sponsoreret af foreningens kasse 

sammen med lækkert tilbehør og kager til dessert, som sammen med drikkevarer var deltagernes eget 

bidrag til festen. Indimellem var blæsten så hård, at vi var nervøse for, at teltet ville falde. Men det holdt, 

og vores næstformand Tine Kampmann har taget et ikonisk foto af festdeltagere, som på et tidspunkt 

krampagtigt måtte holde fast i teltet for at forhindre, at det brasede sammen. Vejfesten var en succes, og 

der er stemning for, at vi gentager det i fremtiden, ikke hvert år, men med jævne mellemrum. 

Som et apropos til vejfesten skal det nævnes, at foreningen har brugt flere penge sidste år end vi fik ind i 

kontingent. Så der er brugt lidt af kapitalen, som I vil kunne se på regnskabet. Det vil vores kasserer, Lars 

Müller, redegøre nærmere for på den generalforsamling, vi forhåbentlig kan gennemføre i løbet af 

sommeren. 

Fusion 

Endelig skal det nævnes, at de to paraplyorganisationer for sommerhusejerne i Gribskov kommune – 

Landliggersammenslutningen Vest og Grundejerforbundet Gribskov Øst – nu er slået sammen i én 

organisation under navnet Gribskov Landligger Forbund. Det er et godt skridt, at vi nu har en fælles 

organisation som talerør for de 14.000 sommerhuse i Gribskov Kommune. Det nye forbund tager sig af 

overordnede, fælles interesser for alle sommerhusgrundejerforeninger i kommunen. 

Tak 

Til slut en stor tak til bestyrelsen, både den nuværende og de tidligere, for godt og konstruktivt samarbejde 

fra formanden, Jørgen Jensen, der ønsker at stoppe efter 12 år på posten. Formandens tak gælder også 

foreningens medlemmer. Det har været en fornøjelse at være formand i en periode, hvor medlemmerne 

har vist både interesse for og engagement i foreningens anliggender. Studebjergsletten er en smuk plet på 

det nordsjællandske sommerhuskort, og den er det værd at værne om. 



 

 


