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Agenda 
 

1. Opsætning af solcelleanlæg 
2. Snerydning 
3. Trimning af beplantning på Brombærvej 
4. Genplanting på Solbærvej 
5. Bigbag-poser til haveaffald 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 
 

Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Opsætning af solcelleanlæg: 

Formanden orienterede om, at i forbindelse med en henvendelse til 

Allerød Kommune vedr. dimensionering af solcelleanlæg fortalte 

sagsbehandleren på området, at kommunen igen har ændret praksis for 

opsætning af anlæg. Naturstyrelsen har besluttet, at et solcelleanlæg ikke 

er at betragte som et anlæg, der placeres oven på taget, men som et 

tagmateriale, der er underlagt samme fortolkning i deklarationer og 

lokalplaner vedr. blankhed som ”almindeligt” tagmateriale. Denne 

ændring skulle efter sigende være trådt i kraft i august måned. Der skal 

derfor fremover søges dispensation fra deklarationen, hvis man ønsker at 

opsætte solcelleanlæg i foreningen. Beboere i foreningen, der har opsat 

opsat solcelleanlæg i perioden frem til ændringen er blevet bekendtgjort, 

skal ikke søge dispensation. 

Formanden retter henvendelse til Allerød Kommune for at få tilsendt 

ændringen i praksis på skrift, hvorefter den vil blive sat på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus 

 

2. Snerydning: 

Formanden havde henvendt sig til Allerød Kommune for at afklaret det 

juridiske i forbindelse med overdragelse af erstatningsansvar i forbindelse 
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med snerydning. Kommunen ser gerne at den udførende entreprenør 

underskriver en fejeerklæring. 

Kasseren vil tage kontakt til entreprenør Dan Jørgensen, som var på 

kontrakt i vinteren 2011/2012, for at høre om han vil underskrive 

fejeerklæring i forbindelse med snerydning i foreningen. 

  

 

 

Jørgen 

3. Trimning af beplantning på Brombærvej: 

Kasseren havde modtaget anmodning fra Brombærvej 7 om muligheden 

for at bestyrelsen rettede henvendelse til Allerød Kommune vedr. 

trimning af beplatningen mellem Brombærvej og boldbanen/institution-

erne. Kasseren havde inden mødet sendt mail til de andre berørte parter 

(B3, B5 og B11) om stillingtagen, men havde endnu ikke modtaget svar 

fra alle. 

 

 

 

 

 

4. 
Genplanting på Solbærvej: 

Formanden havde rettet henvendelse til Allerød Kommune/Teknik og 

Drift vedr. genplantning af beplantning på Solbærvej som erstatning for 

de træer, der blev fældet sidste vinter. Teknikkeren har nu videresendt 

forespørgslen til Park og Vej, som vil tage kontakt til formanden i nær 

fremtid for status. 

 

  

5. Bigbag-poser til haveaffald: 

Et medlem af bestyrelsen fremsatte forslag om at man kunne kigge på at 

afskaffe containerordningen, og i stedet udlevere en Bigbag til haveaffald 

til hver grundejer. Det blev aftalt, at man vil kigge på økonomien i Bigbag-

ordningen kontra mulig stigning i prisen på containere, og tage det op på 

næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 

Bent 

 

6. Eventuelt. 

Der var ikke noget under punktet. 

 

 

 

 

 

7. Næste møde: 

Novembermødet blev besluttet flyttet til en anden dato, da flere var 

forhindret i at deltage på den aftalte dato. 

 

 

 

 

 


