
En forøgelse af byggeaktiviteten i vores grundejerforening har medført at vejene er blevet slidt mere 
end normalt. Bestyrelsen ønsker ikke at pålægge alle grundejere en merudgift for denne 
ekstraordinære slidtage men vil samtidigt gerne bevare vores veje i god stand til glæde for alle 
grundejere og deres gæster. 
 
Med baggrund i dette forhold, indføres en ny ordning som pålægger alle grundejere som ønsker at 
bygge om, udvide eller bygge nyt på deres grunde at bidrage ekstraordinært til vedligeholdelse af 
vejene. 
 
For at gøre ordningen så enkel og administrerbar som muligt er følgende blevet besluttet på seneste 
bestyrelsesmøde: 
 
Ved nybygning, ombygning eller udvidelses af eksisterende sommerhus skal der betales 100 kr. per 
m² til dækning af ekstraordinær reparation af vejene. Alle kvadratmeter som berøres i forbindelse 
med byggeriet, jfr. byggetilladelsen fra kommunen, medregnes (se nedenstående eksempler). 
 
Eksempel 1: Nybyggeri på 100 m² medfører 100 * 100 Kr. = 10.000 Kr. 
 
Eksempel 2: Ombygning som berører 20 m² af eksisterende bygning medfører 20 * 100 Kr. = 2000 
Kr. 
 
Eksempel 3: Tilbygning på 20 m² medfører 20 * 100 Kr. = 2000 Kr.  
 
Eksempel 4: Tilbygning på 10 m² + ombygning som berører 20 m² af eksisterende bygning 
medfører (10 + 20) * 100 Kr. = 3000 Kr.  
 
Ordningen er ikke tænkt som en ekstra indtægtskilde til grundejerforeningen men skal udelukkende 
dække behovet for ekstraordinær vedligeholdelse af vejene. Ordningen vil derfor blive taget op til 
evaluering efter et år. 
 
Ordningen træder i kraft umiddelbart efter næste generalforsamling d. 10 Juli 2010. Grundejere med 
påbegyndt byggeri skal ikke betale i henhold til ordningen men skal, som reglerne foreskriver i dag, 
betale for udbedring af skader på vejene efter besigtigelse og aftale med bestyrelsen. Af 
nemhedsgrunde vil bestyrelsen dog anvende den nye ordning vejledende for påbegyndt byggeri. For 
byggeri påbegyndt efter generalforsamlingen d. 10 Juli 2010, jfr. byggetilladelsen, vil kun den nye 
ordning gælde. 
 
På vegne af bestyrelsen: 
 
Leif Ølgaard 
 
    


