
Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ekstraordinære generalforsamlinger 
torsdagene 22. og 29. november 2018 kl. 19.00 

 
 

Vi inviterer hermed til ekstraordinære generalforsamlinger torsdagene 22. og 29. november 2018 kl. 19.00 på 

Kokkedal Skole Vest.  

Når der inviteres til to generalforsamlinger, er det fordi, vi ikke er sikre på, at vi når at blive færdige på én 

generalforsamling.   

 
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen 

 

1. Valg af dirigent 

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

Hvis man er forhindret i at deltage så husk at give fuldmagt til en nabo. 

 

De ekstraordinære generalforsamlinger vil behandle forslag og ønsker om dispensationer fremsendt af beboerne og 

bestyrelsen. Forslagsstillerne har her mulighed for at forelægge og uddybe deres forslag og ønsker for, hvorledes bebyggelsen 

fremadrettet skal fremstå, før der foretages en afstemning om, hvilke forslag og ønsker der skal forelægges kommunen. 

Forinden afstemning vil de enkelte forslag og ønsker på sædvanlig vis blive debatteret og drøftet, så alles 

meningstilkendegivelser kan blive hørt. 

Kommunen foreslog ved brev til bestyrelsen i marts 2018, at Hvedevængets beboere skulle fremkomme med forslag og 

ønsker for, hvorledes bebyggelsen fremadrettet skulle fremstå. Efter sommerferien har kommunen nu oplyst, at det er 

kommunens ”holdning, at der bør udarbejdes en helt ny lokalplan for jeres område, og den er også sat på vores 

prioriteringsliste med opstart i løbet af 2020”.  Beslutningen om at udarbejde en ny lokalplan er i sidste ende et politisk 

spørgsmål, siger kommunen.  

Kommunen bemærker, at det generelt er sådan, ” at hvis antallet af dispensationsansøgninger og dispensationspraksis viser, at 

tiden er løbet fra en lokalplan, så bør kommunen tage initiativ til at søge planen ændret”. De oplyser endvidere i forhold til 

dispensationer, at der ”normalt kun gives dispensationer, hvis der foreligger en helt særlig individuel begrundelse”. 

 

Efterfølgende vil de forslag og ønsker, som vedtages ved en flertalsbeslutning, blive forelagt kommunen. 

 

Med venlig hilsen         

Bestyrelsen 


