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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ekstraordinær generalforsamling 
torsdag den 22. november 2018 

 

 

 
Dagsorden for generalforsamlingen 
 

1. Valg af dirigent 
2. Lokalplan – forslag og ønsker – debat – drøftelse – afstemning 

 
 
1. – Valg af dirigent 

Jørgen Siiger, nr. 79, blev valgt som dirigent uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen betragtede dagsordenen som godkendt. 

Optælling af stemmeberettigede 

Dirigenten konstaterede, at 50 huse var repræsenteret heraf 12 ved fuldmagt. 

2. – Lokalplan – forslag og ønsker – debat – drøftelse - afstemning 

Forslag og ønsker blev begrundet og diskuteret.  

Afstemning 

Forslag og ønsker er anført i den rækkefølge, de var blevet forelagt af bestyrelsen i forbindelse 

med indkaldelsen. 

Under ’Emne’ er kun anført stikord – for den fulde tekst henvises til materialet udsendt i forbindelse 

med indkaldelsen. 

Paragraffer i de forskellige forslag henviser til Lokalplan Nr. 93 fra 1999, som er den gældende 

lokalplan. 

Hvor der under ’Kommentarer’ er anført, at farvevalg ikke er omfattet af afstemningen, betyder det, 

at generalforsamlingen var enige om at udskyde behandlingen af farvevalg under de enkelte 

forslag/ønsker til en samlet behandling af farvemuligheder i Hvedevænget.   
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Nr. Forslag/ønske 
fra 

Emne Resultat af 
afstemning 

Kommentarer 

1 Bestyrelsen Dispensation fra § 6.9 om 
udhuse/skure. 
(Jvf. kommunens 
sagsnummer – 18/4295) 

Vedtaget ved 
flertalsbeslutning 

Kommunen har 
allerede godkendt 
dispensationen under 
forudsætning af 
vedtagelse på 
generalforsamling. 

2 Bestyrelsen Dispensation fra §§ 6.5, 6.7 
og 7.2 vedrørende materiale 
til overdækning på havesiden. 
Dispensation i henhold til 
udvalgsbeslutning af 12. juni 
2006. 
(Jf. kommunens sagsnummer 
– 18/4295) 

Vedtaget 
– for så vidt 
angår 
materialevalg – 
ved en 
flertalsbeslutning 

Kommunen har 
allerede godkendt 
dispensation under 
forudsætning af 
vedtagelse på 
generalforsamling. 
 
Punkt om farvevalg 
var ikke omfattet af 
afstemningen.  

3 Bestyrelsen Ændring af havesidens 
facadeparti. §6.4 

Vedtaget som 
ønske 

Punkt om farvevalg 
var ikke omfattet af 
afstemningen. 

4 Bestyrelsen Overdækning mellem udhus 
og bryggersdør kan udføres i 
enten termoplader eller 
Trapezplader - § 6.5 

Vedtaget som 
ønske 

 

5 Bestyrelsen Markise kan indbygges i 
nederste del af 
sternbrædderne  
§ 6.7 

Vedtaget som 
ønske 

Punkt om farvevalg 
var ikke omfattet af 
afstemningen. 

6 Bestyrelsen Ændring af materialevalg ved 
overdækning på havesiden § 
6.7.  

Ingen 
afstemning 

Allerede behandlet 
under punkt 2. 
 

7 Bestyrelsen Udskiftning af tagvinduer. § 
6.8. 

Ingen 
afstemning 

Behandles sammen 
med øvrige forslag om 
tagvinduer. 

8 Bestyrelsen Renovering af skure § 6.9 Ingen 
afstemning 

Dispensation er 
allerede givet af 
kommunen. 
Emnet blev behandlet 
under punkt 1. 

9 Bestyrelsen Mulighed for friere indretning 
bag levende hegn og 
træhegn – i gårdene dog i 
max. højde som nabohegn § 
6.9 

Vedtaget som 
ønske 

Punkt om farvevalg 
var ikke omfattet af 
afstemningen. 

10 Bestyrelsen Tag på skure § 6.9 Ingen 
afstemning 

Dispensation er givet 
af kommunen. 
Emnet blev behandlet 
under punkt 1. 

11 Bestyrelsen Valgmuligheder for farve på 
østfacaden § 7.2 

Vedtaget som 
ønske 
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12 Bestyrelsen Udvendige vindues- og 
dørrammer – valgmuligheder 
mlm. flere farver 

Ingen 
afstemning 

Afventer behandling af 
samlet farvevalg. 

13 Bestyrelsen Dispensation fra tilslutning til 
fællesantenneanlæg § 7.5 

Ingen 
afstemning 
- men OK 

Ikke relevant at 
stemme om dette 
punkt, da vi ikke 
længere har et 
fællesantenneanlæg 

14 Bestyrelsen Mulighed for anden vandret 
konstruktion af hegn § 9.2 

Vedtaget som 
ønske 

 

15 Bestyrelsen Mulighed for aflukning mod sti 
(mlm. udhus og nabo) med 
andet end vandrette brædder 
§ 9.3  

Vedtaget som 
ønske 

 

16 Nr. 64 Mulighed for opsætning af 
ladestandere på P-pladser § 
5.4 

Vedtaget som 
ønske 

 

17 Nr. 64 Mulighed for at sti langs 
volden udgår af lokalplanen. 
Tværgående stikveje og –
stier kan nedlægges § 5.5 

Vedtaget som 
ønske 

 

18 Nr. 64 Facade mod have, tegninger 
med standardløsninger. 
Farvevalg. § 6.4 

Ingen 
afstemning 

Emnet blev behandlet 
under punkt 3 

19 Nr. 64 Overdækning (gælder øst og 
vest) – alternativ løsning med 
klare termoplastplader. §§ 6.5 
og 6.7 

Vedtaget som 
ønske 

Overdækning mod øst 
allerede vedtaget – 
også med 
Trapezplader (punkt 
4). 

20 Nr. 64 Markise indbygget bag 
nederste sternbræt + alufront 
farvet grøn. § 6.7 

Ikke vedtaget  

21 Nr. 64 Tagvinduer – alternativ: 
teknisk bedre og bedre 
isolering § 6.8 

Vedtaget som 
ønske 

 

22 Nr. 64 Renovering af skure: tag 
§ 6.9 
 
 

Ingen 
afstemning 

Skurtag blev 
behandlet under punkt 
1. 
Bemærkninger om 
beklædning af skure 
anses for gode råd til 
beboerne. 

23 Nr. 64 Farvevalg for udvendig 
træbeklædning, sternbrædder 
og hegn. § 7.2 

Ingen 
afstemning 

Afventer behandling af 
samlet farvevalg 

24 Nr. 64 Tilføjelse af beskrivelse af 
placering af YouSee-kabler § 
7.5 

Vedtaget som 
ønske 

 

25 Nr. 64 Faste hegn som hidtil, men 
mulighed for dobbelt 
bræddebeklædning § 9.2 

Ikke vedtaget  

26 Nr. 64 Hegn på indgangssiden højst 
1,2 m. Mulighed for levende 
hegn § 9.3 

Vedtaget som 
ønske 
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27 Nr. 8 Skure – materialevalg Vedtaget som 
ønske 

Anbefaling om at 
samarbejde med nabo 
om evt. renovering af 
skure. 
Sammenhængende 
skure skal være 
identiske. 

28 Nr. 18 Overdækning mlm. skur og 
bryggers. Lovliggøre brug af 
termoplastplader 

Ingen 
afstemning 

Emnet blev behandlet 
under punkt 4 

29 Nr. 18 Loftsvinduer magen til dem 
på 1. sal 

Vedtaget som 
ønske 

(Se også punkt 21). 

30 Nr. 18 Hegn i forhave kan erstattes 
af stedsegrøn beplantning 

Ingen 
afstemning 

Emnet blev behandlet 
under punkt 15 

31 Nr. 18 Mulighed for todelte 
bryggersdøre og 
bryggersdøre med vinduer 

Vedtaget som 
ønske 

 

32 Nr. 18 Sammenbygning af skur og 
bryggers 

Ikke vedtaget  

33 Nr. 65 Isætning af Velux vinduer på 
loftet 

Vedtaget som 
ønske 

Afstemning også her 

34 Nr. 61 Nedsættelse af udvalg til 
udarbejdelse af et udkast til 
en ny lokalplan, der efter 
færdiggørelse fremlægges på 
en generalforsamling, inden 
det fremsendes til kommunen  

Ikke vedtaget  

35 Nr. 79 Nedsættelse af udvalg Ingen 
afstemning 

Behandlet under punkt 
34. 

36 Nr. 67 Bemærkninger: Frygt for 
lovliggørelse af handlinger 
sket i strid med lokalplanen 
(Lokalplan nr. 93) 

Ingen 
afstemning 

 

37 Nr. 48 Ønske om nedsættelse af 
udvalg til gennemgang af 
eksisterende lokalplan 

Ingen 
afstemning 

Behandlet under punkt 
34 

38 Nr. 5 Bemærkninger: Ej godt at 
lovliggøre ulovligheder – 
ønsker skelnen mellem inden 
for og uden for egen parcel 

Ingen 
afstemning 

 

39 Nr. 29 Ønsker at diskutere farvevalg 
for træværk 

Ingen 
afstemning 

Afventer samlet 
behandling af 
farvevalg 

40 Nr. 29 Ønsker lysåbninger til 
badeværelser 

Vedtaget som 
ønske 

 

41 Nr. 29 Ønsker skorsten/skorstensrør 
gennem tag til brændeovn 

Ikke vedtaget  

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

 
 
Allan Sørensen Jørgen Siiger Lene Hesselberg 
Næstformand Dirigent  Referent 


