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Pkt. Referat/Beslutning 

1. Den nyvalgte bestyrelse afholdt konstituerende bestyrelsesmøde på restaurant Amarone, Allerød, 

den 31. marts 2011, og bestyrelsen konstituerede sig således: 

 

Formand: Claus Gravgaard Sørensen  Brombærvej 15  3450 Allerød 

Næstformand: Peter Konradsen Solbærvej 30 3450 Allerød 

Kasserer: Jørgen Nielsen Brombærvej 9 3450 Allerød 

Bestyrelsesmedlem: Bent Schwartzbach Solbærvej 37 3450 Allerød 

Bestyrelsesmedlem: Kim Christensen  Solbærvej 17 3450 Allerød 

 

I mødet deltog også de nyvalgte: 

Dirigent: Mogens Sandgaard Brombærvej 13 3450 Allerød 

 

2. Datoer for opstilling af 7 containere til haveaffald i grundejerforeningen fordelt over året 2011 blev 

aftalt. Listen vil efterfølgende blive rundsendt og lagt på hjemmesiden. 

 

3. Det blev aftalt, at bestyrelsen vil holde møder på følgende datoer i 2011: 

- torsdag den 2. juni på Solbærvej 30 kl. 20.00 (referent Claus) 

- torsdag den 6. oktober på Brombærvej 9 kl. 20.00 (referent Peter) 

- torsdag den 1. december på Solbærvej 17 kl. 20.00 (referent Jørgen) 

- torsdag den 19. januar 2012 på Solbærvej 37 kl. 20.00 (referent Kim) 
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4. Tagsagen, Solbærvej 35 

Medlemmerne af den nye bestyrelse modtog 30. marts 2011 en mail fra ejeren af Solbærvej 35 

vedr. tagsagen. Ejeren har angiveligt fået tilkendegivelse fra ”klageren”, om at der ikke var tale om 

en klage, men blot en henvendelse til bestyrelsen. Ejeren af Solbærvej 35 mener derfor nu ikke 

længere der er en sag, og beder derfor bestyrelsen rette henvendelse til kommunen med denne nye 

oplysning. 

Sagen blev diskuteret på mødet 31.marts og bestyrelsen mener stadig ikke det er ”vores” sag, men 

en sag mellem ejeren af Solbærvej 35 og Allerød Kommune, og at den nye oplysning ikke har nogen 

praktisk betydning for afgørelsen i sagen, hvorfor bestyrelsen ikke har intention om at rette 

henvendelse til kommunen. Den afgørelse, som kommunen har truffet, er ikke med baggrund i 

”klagen”, men i Planlovens §43 - efter hvilken kommunen alene kan udstede forbud eller påbud, og 

ikke kan dispensere fra deklarationens bestemmelser - og er principiel. Bestyrelsen lægger også 

vægt på behandlingen af emnet på foreningens ordinære generalforsamling, afholdt 27. februar, 

hvor det tydeligt fremgik, at generalforsamlingen ikke kunne imødekomme et beslutningsforslag fra 

ejeren af Solbærvej 35 om en dispensation, da gereralforsamlingen slet ikke kan udstede en 

dispensation, samt at den var meget kompliceret rent juridisk. Man opfordrede i stedet ejeren til at 

søge juridisk bistand for at få klarhed over alle sagens akter, samt en stillingtagen til hvor han står i 

sagen. Bestyrelsen enedes om endnu engang at opfordre til at søge professionel bistand i sagen. 

Med hensyn til evt. sagsanlæg fra GF mod Allerød Kommune, er bestyrelsen stadig af den 

opfattelse, at dette ikke er en praktisk mulighed.  

Svar til ejeren af Solbærvej 35 udfærdiges af Formanden. 

 

 


