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Opfølgning 2006-2007 

 
Naturplejeudvalget og bestyrelsen har siden generalforsamlingen 2005 behandlet 
dispensationsansøgninger fra 16 lodsejere (22 grunde).  
For at sikre at alle lodsejere er blevet gjort opmærksomme på muligheden for dispensationer i 
overensstemmelse med ”Forslag til fælles procedure for gennemførelse af 10-årsplan” (fremsendt i 
forb. m. generalforsamling 2005), ønsker bestyrelsen en tilbagemelding fra alle lodsejere, der endnu 
IKKE har søgt dispensation for træer. 
 
I forbindelse med udsendelse af referat af generalforsamlingen 2006 vil denne gruppe af lodsejere 
derfor modtage en blanket, som bedes udfyldt og tilbagesendt til bestyrelsen inden udgangen af 
august 2006, uanset om lodsejeren har beplantning som der ønskes dispensation for eller ej. 
 
På denne blanket kan lodsejeren tilkendegive grunden til at der ikke er behov for dispensation for 
beplantning på pågældende parcel. Herunder f.eks.: 

• at grunden ikke har beplantning uden for 10 meterzonen 

• at al eksisterende beplantning på parcellen er ældre end fredningen 

• at al beplantning uden for 10 meterzonen påregnes fjernet 
Det vil blive muligt at vedlægge dispensationsansøgninger sammen med blanketten. Disse vil 
herefter behandlet helt parallelt med første runde af ansøgninger, og dermed indgå i det samlede 
materiale for hele området, som forventes at være færdigbehandlet til generalforsamlingen 2007, 
hvor der resterer 6 år af 10 årsplanen. 
 
På basis af de indkomne svar vil bestyrelsen vurdere, om der er behov for at rette henvendelse til 
Amtet på basis af grundejerforeningens påtaleret og – pligt. Dette kan f.eks. blive aktuelt, hvis der 
er uoverensstemmelse mellem lodsejerens og bestyrelsens opfattelse af beplantningens alder. Hvor 
dette er tilfældet, vil bestyrelsen søge en afklaring nu og ikke afvente udløbet af planperioden på 10 
år.  
 
Det er blevet understreget såvel i handleplanen som ved generalforsamlingerne 2003ff, at 
tilpasningen af beplantningen i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne skal ske gradvist 
over hele perioden, ikke mindst for at styrke rodnet og dermed overlevelsen af den tilbageværende 
beplantning. 
Bestyrelsen vil derfor allerede i perioden frem til generalforsamlingen 2007 vurdere, om der er 
lodsejere med stærkt bevoksede grunde som endnu ikke er påbegyndt tilpasningen af deres grunde, 
og i givet fald tage kontakt til disse lodsejere med henblik på at orientere dem om en forestående 
påtale over for Amtet.  
 
  
 
 


