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Bestyrelsens beretning 2019 
Ved sidste generalforsamling snakkede vi om, at vi formentlig overtog området i løbet 

af året. Dette er desværre ikke sket endnu. Sidste år blev diverse forslag vedtaget, 

som bestyrelsen skulle arbejde på i 2018. Men på grund af at vi ikke endnu har 

overtaget området, har vi ikke kunne komme i gang med disse punkter.  

Byggesag 

På weblager ligger der i øjeblikket 1967 sider som kommunen har skannet ind. Det 

omhandler den korrespondance der er foretaget mellem kommunen og anden part i 

vores byggesag. Det være sig indsigelser fra naboer, korrespondance til og fra Calum. 

Det er ud fra disse sidder, bestyrelsen har fået kendskab til flere af de sager der har 

verseret eller stadig verserer vedrørende vores området. 

Tinglysning / overdragelse 

Årsagen til at vi endnu ikke har overtaget området, fået tinglyst retten til området, 

skyldes en tvist mellem Calum og Kommunen/Novafos. Tvisten går på hvem der skal 

betale for etableringen af spildevandsanlægget. Dvs. fremføringen af stikledningen 

frem til den enkelte parcel. Calum mener at Novafos skal godtgøre dem udgiften, og 

Novafos mener at Calum skal overdrage anlægget vedlagsfrit til Novafos.  

Hvis de ikke kan blive enige, risikerer vi at der skal laves en spildevandslaug 

bestående af grundejerforeningen og Novafos, og det vil betyde at vi står med 

vedligeholdelsen af spildevandsanlægget.  

Mødet med Calum 

Vi har haft et møde med Calum, H&M murer og vores advokat. På mødet drøftede vi 

området og des mangler. HM oplyste at de regnede med at være færdig med 

udplantningen i slutningen af november, og vi aftale at vi herefter overtog 

vedligeholdelsen. Vi er dog kommet i tvivl om de nu også er færdig, idet vi mener der 

er mangler. Vi har derfor bedet advokaten skrive til Calum, at vi ikke vil overtage 

vedligeholdelsen, før vi har haft en gennemgang med HM.  

På mødet fremførte vi vores påstand om at vandet har svært ved at trænge væk 

grundet traktose, og at LAR-anlæggene har svært ved at følge med. Calum afviste 

påstanden om traktose, og forklarede at der kan gå op til et år, før man kan se om 

LAR-anlæggene fungerer. Vandet skal først finde vej gennem jorden, og danne nye 

kanaler, før LAR-anlæggene virker optimalt. Samtidig skal beplantningen også være 

med til at opsuge vandet. 

Vi har bedt om at få udleveret Rambøll rapporten som er udarbejdet til Calum, så vi 

kan se hvilke beregninger der ligger til grund for etableringen af disse 

nedsivningsanlæg.  

HM afviste at jorden er af en dårlig kvalitet. De påstod at jorden er blevet harpet 

inden udlægningen. Det er vi dog ikke enige i, så dette punkt udestår endnu. HM vil 
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gennemgå græsarealet omkring søen, for ujævnheder og sørge for opretning, samt 

tromling af området.  

Affalds containere 

Vi er nu ved at få styr på området, og har fornyeligt bestilt flere containere til syd 

området, samt til storskraldspladsen. Vi flytter containere væk fra Blok 4 pladsen til 

storskraldpladsen, så der kun står containere til dagligvarer på blok 4 pladsen.  

Storskrald er stadigt et problem. Det er sådan at vi skal bestille tømning, når vi mener 

det er nødvendigt. Desværre havde kommunen glemt at oprette os som bruger i 

deres system, så vi kunne ikke bestille tømning. Dette er nu sket, og vi har fået 

fjernet den store bunke der lå i starten af året.  

Vi har opsat skilte der henviser til hvor affaldet skal lægges, og vi beder jer om at 

respekterer dette. Hvis vi skal have SP ejendomme til at rydde op, kommer det til at 

koste, men det kan blive konsekvensen, hvis det forsætter på denne måde.  

Transportveje 

Mange har oplevet at der kører biler gennem vores område. Dette har vi gjort 

kommunen opmærksom på.  

I den miljøgodkendelse der ligger på området, har politiet skrevet at der ikke må køre 

privat biler igennem transportvejene. Dette har vi henvist til, og kommunen har givet 

Calum besked på at der skal opsætte pullerter med lås så biler ikke kan køre 

igennem. Forhåbentlig vil dette ske meget snart. 

Skiltning 

Ved sidste generalforsamling blev der sat penge af til skilte i området. Dette er vi nu i 

gang med, og vi har bestilt nummer skilte som skal placeres ved de 5 indkørsler vi har 

i området. Derudover skal vi have kigget på hvilke slags skilte vi skal have. 

Legepladser 

Legepladsudvalget har undersøgt flere forskellige muligheder, og det har været svært 

at finde frem til hvor de enkelte redskaber skal stå. Foreløbig har vi indkøbt 3 

redskaber der dækker de 30.000 kr. Som blev afsat sidste år, og vi har fået tilbud på 

yderligere redskaber, som vi forventer bliver indkøbt I løbet af foråret.  

Vi skal jo dække et stort område, og de skal fordeles både I nord og syd områderne. 

Der er også en udfordring med hensyn til de skrå arealer. Inden redskaber kommer 

op, vil legepladsudvalget snakke med naboerne til placeringerne. Det kan være svært 

helt at afskrive sig placeringen, men vi vil sørge for et vis hensyn.  

Calum leverede to mål til os i efteråret, og det ene sæt har vi sat for enden af blok 4. 

Da Calum har bygget blok 8 længere end oprindeligt, betyder det at der er mindre 

plads til den boldbane, som har været på tegningen hele tiden. 

Derfor har vi været på udkig efter et alternativ, og vi venter på at byggeriet af 

rensningsanlægget i syd bliver færdigt. Vi håber der på siden af dette, vil blive plads 
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til en boldbane. Hvis dette er tilfældet, vil vi fjerne målene, ved blok 4, og nøjes med 

en boldbane for hele området. 

 Beplantning 

Vores område er ved at være færdig plantet. Om vi har fået det vi forventede, er 

svært at sige. Vi har kun haft Calums tegning at gå efter. Calum har ikke fulgt 

tegningen helt. Der er områder som de har måtte ændre. En ting er hvordan en 

tegning ser ud, en anden er når tingene kommer op. Nogle af ændringerne har de 

spurgt, om vi havde nogen indvendinger til, og andre ting har de ændret uden at 

spørge. Da det er dem der ejer området, har vi ikke nogen påtale ret, da tegningen er 

vejledende.  

Afslutning 

Det er 1½ år siden vi havde stiftende generalforsamling. Det har været 1½ år hvor vi 

har skulle finde ud af hvordan en bestyrelse skal arbejde. Der har ikke været noget 

med, det plejer vi. Vi har skulle skabe rammerne for vores arbejde.  

Der har naturligvis være bump undervejs, det kan ikke være anderledes. Det har også 

være en streg I regningen at vi skulle ud i en kamp med Calum, for at få vores ret. En 

kamp der endnu ikke er afsluttet. 

Bestyrelsen har lagt mange timer i dette arbejde, og til tider har det ikke være lige 

sjovt. Men når man træffer nogle beslutninger og agere på foreningens vegne, må 

man også tage de tæsk der kommer.  

Man kan ikke gøre alle tilfredse, og det kan være svært at acceptere, men sådan er 

demokratiets regler. Vi har tilstræbt at gøre det så godt vi kan, og har forsøgt at 

træffe afgørelser ud fra foreningen og områdets bedste.  

Nu skal vi forhåbentlig snart til at agere på vores eget område. Der er sikkert mange 

ting der kunne laves om, men vi mener at ting tager tid. Ud over legeredskaber som 

vi har planlagt, mener vi ikke at området skal ændres, før træer og buske er vokse 

op. Så er det nemmere at se helheden, og se om noget skal være anderledes. Der vil 

sikkert gå en 5 år, før man rigtigt kan se helheden. 


