Marts 2018
69. årgang

UDGIVET AF HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

HORNSVED BLADET

Bestyrelsen for Hornsved Grundejerforening
pr. 30/4-2018

Praktisk information

Telefon
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Tina Ellesgaard
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Fællesarealer:
Bjarne Steenstrup
Kirketorvet 5 01 tv., 2820 Gentofte
 Sommerhus: Hjortevej 70
E-mail: arealer@hornsved-grundejer.dk
Dræn:
Preben Byberg
Ryesgade 75, 4 mf.
2100 København Ø
 Sommerhus: Gøgevej 24
E-mail: draen@hornsved-grundejer.dk
Kristian Georg Madsen
Sankt Hans gade 10, 2.tv.
2200 København N
 Sommerhus: Markstien 8
E-mail: draen@hornsved-grundejer.dk
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Johnny Thomas Holst
Nordre Frihavnsgade 82 3. th.,
2100 København Ø
 Sommerhus: Nattergalevej 6
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Administration:
Herbst Thoregaard Advokater
Ny Østergade 7
3600 Frederikssund
E-mail: ma@vtc.dk

Telefon
Rådhuset:
Torvet 1, 3600 Frederikssund
www.frederikssund.dk

2442 1256

Vand & Tømningsordningen:
Frederikssund Forsyning
Marbækvej 2, 3600 Frederikssund
www.frederikssundforsyning.dk

4057 3743

Skorstensfejermester:
Søren Bryde
Møllevej 619, Jægerspris
www.skorstensfejermester.dk

6179 9767

Håndkøbsudsalg:
Dagli`Brugsen
Krakasvej 1A, Kulhuse

4073 4058

Ørsted:
Kundeservice
Nesa Alle 1, 2820, Gentofte
www.orsted.dk

2947 0284

2217 8127

5138 0710

4735 1000

8888 7200

4753 1912

4753 0185

7210 3118

Nærmeste politimyndighed:
Frederikssund Politistation
Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund

4731 1448

Jægerspris lægecenter:
Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris
www.jægerspris-lægecenter.dk

4753 2222

Hornsvedbladet udsendes gratis til alle
grundejerforeningens medlemmer og vejbidragsydere.
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i
Hornsved Grundejerforening
I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes til ordinær generalforsamling i Hornsved Grundejerforening:

Søndag, den 22. april 2018 kl. 11.00

i Skovens Forsamlingshus, Bautahøjvej 2 C, Skoven, 3630 Jægerspris

Fra kl. 10.00 til kl. 11.00 vil der blive serveret gratis morgenmad, og afholdt workshop hvor medlemmer har
mulighed for en dialog med bestyrelsen.
Dagsordenen for generalforsamlingen følger vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Godkendelse af dagsorden.
Nedsættelse af stemmeudvalg.
Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra nedsatte udvalg.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.

8.

Valg:

9.

Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne. Se mere herom andet steds i bladet. (Et print af
vedtægterne med en markering af ændringsforslagene kan afhentes på administrators kontor, Ny
Østergade 7, 2. sal, 3600 Frederikssund, og disse vil også kunne læses på foreningens
hjemmeside)
Tina Theilgaard (formand) – er på valg og modtager genvalg.
Dennis Møller-Andersen - er ikke på valg.
Tina Ellesgaard - er på valg og modtager ikke genvalg.
Johnny Thomas Holst – er på valg og modtager genvalg.
Bjarne Steenstrup - ikke på valg, men ønsker at udtræde.
Preben Byberg - ikke på valg.
Kristian Georg Madsen - ikke på valg.

Bestyrelsessuppleant Vinnie Thomasen er på valg.
Revisor Finn Regil Christensen er ikke på valg.
Revisor Jørgen Adsersen er på valg.
Revisorsuppleant Karsten Nielsen er ikke på valg.

Eventuelt.

Alle medlemmer der har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. Vejbidragsydere har ikke adgang/stemmeret. Der henvises i
øvrigt til vedtægternes § 7:
Stk. 1

Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5
Stk. 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemmer, der er i restance med
kontingent, har ikke adgang til
generalforsamlingen.
Stemmeberettiget til generalforsamlingen er kun medlemmer af grundejerforeningen.
Alle afstemninger samt valg foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et
flertal af medlemmerne forlanger skriftlig afstemning.
Vedtagelse af beslutninger kræver almindeligt stemmeflertal.
Til vedtægtsændringer kræves mindst 75% af de afgivne stemmer.
Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan medbringe mere end 3
fuldmagter.

I henhold til vedtægternes § 6 stk. 2 sker indkaldelse af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved
bekendtgørelse i medlemsbladet. – På generalforsamlingen vil der ikke blive uddelt yderligere dagsorden,
regnskab og budget, hvorfor det henstilles, at medlemmerne medbringer medlemsbrevet.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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Drømmer du om at sælge din bolig?

Lad os gøre din
boligdrøm til virkelighed...
Du kan altid tage en snak med os,
hvis du overvejer at købe eller sælge bolig.
Måske drømmer du bare om at flytte....
Vi kan hjælpedig med de fleste spørgsmål
om køb og salg.
Naturligvis tilbyder vi en gratis salgsvurdering af
din nuværende bolig og har som landets eneste
ejendomsmægler en advokat med i pakken.

Hos os får du kvalitet,
punktlighed, effektivitet og
god service til et fast,
lavt og moderne salær!

40.000.Ejerlejlighed 50.000.Villa 60.000.Andelsbolig

* inkl. moms, ekskl. dokumentation,
fotograf og eventuelle el. energi- og
tilstandsrapporter.

Bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering

HERBST
THOREGAARD
4736 0025 · thoregaard.com

2729 4166 · adv-thomsen.dk

Ny Østergade 7, 2 sal · 3600 Frederikssund

FAST
LAVT
SALÆR
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WORKSHOP FORUD FOR GENERALSFORSAMLIGEN:
Bestyrelsen byder i lighed med sidste år på morgenmad og debat forud for Generalforsamlingen,
som begynder kl. 11:00. I år har vi valgt et fælles tema: ”Hvordan tager vi bedst muligt vare på
vores fælles områder i dag og i fremtiden?” Det handler om veje, fællesarealer og rabatter.
Derudover vil udvalgsformændene rotere mellem bordene for øvrigt input til udvalgene.
Bestyrelsen håber rigtigt mange grundejere vil møde op og give deres input til at bevare og udvikle
vores dejlige område. Ingen tilmelding nødig, møde bare op kl. 10:00.

Workshop og morgenmad
22. april, kl. 10.00
Bemærk: vedtægtsændringer
Bestyrelsen har arbejdet på at bringe vores vedtægter lidt mere ’up-to-date’. Der er ikke
revolutionerende nyt denne gang i ændringsforslagene, og det er et fortsat stykke arbejde at gøre
disse vedtægter så operative og tidssvarende som muligt. Vi har udarbejdet et dokument med to
kolonner: en kolonne med de nuværende vedtægter, en med de forslag bestyrelsen stiller på
generalforsamlingen. Da dette dokument fylder vældigt meget, har vi valgt at lægge dokumentet
på hjemmesiden, så medlemmerne kan læse dem før generalforsamlingen, men også at få dem
printet hos vores administrator, så et trykt eksemplar kan afhentes hos advokatfirmaet Herbst
Thoregaard, Ny Østergade 7, 2.sal, 3600 Frederikssund til de medlemmer der evt. ikke kan komme
på hjemmesiden.

Husk
hjemmesiden:
www.hornsved-grundejer.dk
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Vi har salgsværktøjerne i orden
Guldkøbere®
Hos RealMæglerne har vi et stort landsdækkende køberkartotek
med seriøse købere, og du behøver kun én, der vil sætte pris på
dit hjem.
RealMatch
Digitalt salgsværktøj, der i snit sælger din bolig 17% hurtigere
end den gennemsnitlige salgstid på andre boliger på markedet.
RealSyn
Et uddybende tillæg til din tilstandsrapport, der skaber overblik
og tryghed i beslutningsfasen og dermed fremmer salget af din
bolig.

RealMæglerne Staal & Nöhrlind ApS
Ejendomsmæglere / Roskildevej 3 A / 3600 Frederikssund
Tlf. 7199 3600 / 3600@mailreal.dk / realmaeglerne.dk/3600

RealMæglerne
Staal & Nöhrlind
Fra til salg

→

solgt

At sælge sin bolig er en tillidssag. Derfor prioriterer vi det
personlige engagement fra ejendommen sættes til salg til
den er solgt.
Vil du vide, hvad din bolig er værd på dit lokale boligmarked,
så kontakt os for en gratis salgsvurdering.

RealMæglerne Staal & Nöhrlind ApS
Ejendomsmæglere / Roskildevej 3 A / 3600 Frederikssund
Tlf. 7199 3600 / 3600@mailreal.dk / realmaeglerne.dk/3600
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BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING:
Hornsved Grundejerforenings bestyrelse har haft et aktivt og godt år, med drift og udvikling.
Begge dele fremgår i hovedtræk af denne skriftlige beretning, som på generalforsamlingen
suppleres af en kort mundtlig beretning, hvor der også vil være visioner for det fremtidige arbejde
og fokusområder.
Gennem hele året har bestyrelsen været i kontakt med mange grundejere, mest ang. skader på fx
dræn, veje og naboklager. Som regel lander disse sager i mindelighed, men vi henstiller stadig til
godt naboskab og en god tone i enhver kommunikation, det være sig naboer imellem, eller
grundejere/bestyrelse.
ØKONOMI OG ADMINISTRATION:
I det forgangne år har vi indledt et godt samarbejde med vores nye administrator, advokatfirmaet
Herbst Thoregaard, hvor der har været fokus på at gennemgå foreningens aktiviteter fra flere
vinkler: juridisk, forsikringsmæssigt og økonomisk. Dette har medført, at vi har nytegnet en
arbejdsskadeforsikring, opsat regnskab og budget lidt anderledes, set på juridiske vinkler på hvad
foreningen kan pålægge grundejerne, samt skel- og inkassosager, kontakt til ejendomsmæglere
ang. ejerskifter og adresseændringer, kontakt til Frederikssund Kommune omkring fx politisager,
kort over området, mm.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2018/2019, og bliver fortsat klogere på hvordan vi i
bestyrelsen bedst muligt – og mest effektivt – kan lede foreningen.
Økonomien i foreningen er stadig sund, vi har i år prioriteret at bruge flere penge på
drænaktiviteterne og det vil fortsætte i resten af året. Bestyrelsen besluttede – også for at
forenkle sagsgange og administration – at flytte bank, hvad angår foliokontoen.
Da to medlemmer forlader bestyrelsen nu, opfordrer vi til, at aktive grundejere vil stille op til
bestyrelsen og støtte op om dette vigtige arbejde med at lede foreningen.
VEJE:
Alle veje, med enkelte undtagelser har indenfor de seneste 10 år fået ny asfalt. I 2018 vil
Fjordstien og nogle enkelte oversete små stykker veje få ny asfalt. Flere steder er vejene revnet, og
vi vil påbegynde reparation af disse. Herfra skal lyde en opfodring til, at hvis din vej har flere
revner, eller trærødderne laver buler i vejen, så skriv en besked via foreningens hjemmeside.
I 2017 har flere grundejere henvendt sig omkring opkørte græsrabatter. Det er desværre ikke et
problem foreningen kan komme til livs, og vi kan ikke tilbyde at stå for reetablering af alle
rabatter. Rabatterne er grundejerforeningens areal, men vedligeholdelsen ligger hos grundejerne.
Rabatterne bliver kørt op, når bilerne trækker ud i rabatten. Bestyrelsen opfordrer til at køre efter
forholdene, sætte farten ned og holde tilbage for hinanden, i stedet for at køre i rabatten. De
store køretøjer kan vi ikke undgå. De henter vores skrald, tømmer septiktanken og kommer med
vores byggematerialer. Vi er alle afhængige af dem, men de skal køre efter forholdene, og kører de
for stærkt – beder vi jer sende firmanavn, tid, sted og gerne reg.nr til bestyrelsen, så kontakter vi
firmaet.
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HÆK OG HEGN:
Når foråret er godt i gang, starter den travleste tid for de obligatoriske ”servitutkørsler”, hvor
udvalget kører rundt på Hornsved Grundejerforenings 18 km. veje for at danne sig et skøn over,
hvor meget træer og hække er vokset, og om bevoksningen trænger til at blive beskåret eller
klippet, jfr. de af Frederikssund Kommune udstukne regler.
I 2017 koncentrerede udvalget sig især om bevoksningerne/hækkene i vores vejkryds. Der skal
være god oversigt når man kører frem mod krydset.
Udvalget har også fokus på nedhængende grene fra store træer, da de dels er til fare for gående,
dels er til gene for store køretøjer.
Udvalget vil også i år have fokus på beplantningen i vejkryds og beskæringen af nedhængende
grene, det handler ikke om, at det skal se pænt ud – det gælder dine naboers og medborgeres
trafiksikkerhed.
IT OG KOMMUNIKATION:
Foreningens hjemmeside er vores visitkort på Internettet og adgang til praktisk viden om
foreningen. Alle bestyrelsesmedlemmerne har fået nye e-mailadresser, så du kan nu nemt
kontakte det relevante bestyrelsesmedlem. Mailadresserne vil således ikke ændres, når der
kommer nye medlemmer i bestyrelsen.
Hornsvedbladet er nu udsendt i 69. årgang og trykt i 1.100 eksemplarer. Denne gang er der valgt
en ny trykker og en ny forsendelsesmetode.
DRÆN:
Der har været behov for både brøndtømning/rensning, tv-inspektion og rodbeskæringer. Desuden
har vi opdaget, at der findes brønde, der ikke er markeret på diverse tilgængelige kort. Dette vil vi
selvfølgelig løbende sørge for at råde bod på.
Da vi gik i gang med arbejdet som nyt drænudvalg, startede vi med at følge op på et problem, som
det tidligere drænudvalg var ved at afslutte på Poppelvej. I forbindelse med dette viste det sig, at
en brønd på hjørnet af Poppelvej og Egestien også havde behov for at skulle renses og suges.
Det næste område, hvor vi måtte have fokus, var afvandingssystemet Skolevej, Gransangervej,
Bellisvej og Engblommevej. Her har vi været igennem alle brøndene og disse skulle nu være i
orden.
Tjørnevej havde også et problem, men det var ikke umiddelbart muligt at lokalisere drænet, da
tegningen ikke passede. Vi vil senere følge op på dette.
Endnu et problem viste sig at ligge i området Fællesarealet ved Vibevej, Strandvej og
Nattergalevej. Problemerne i dette område har vi 3 gange haft et kloakfirma ude for at løse og vil
forklare mere om på generalforsamlingen.
En grundejer på Gøgevej har påpeget, at der er problemer med afvandingen af hans grund. Det
viser sig, at matriklen er en del af et gammelt afvandingssystem og som forløber fra Ørnevej til
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Gøgevej. Grundejerforeningen har, ifølge grundejernes dokumentation, forpligtelse til at tilse den
brønd der ligger på Gøgevej, men da den ikke er afmærket på diverse kort, så har
grundejerforeningen ikke været opmærksom på problemet.
Ud over dette viser det sig, at selve drænforløbet ender i et åbent dræn – en rende – på Gøgevej.
Denne munder ud i ”grøften/åen” der løber mellem parcellerne på Gøgevej, Markstien og
Skovsøgård. Denne er til dels faldet sammen, og vi har fokus på problemet.
FÆLLESAREALER:
I det forgangne år er der ikke sket skader fra naturens side på fællesarealerne af betydning. Dog er
der skyllet store mængder tang op på strandene, men erfaringsmæssigt jævner det sig i løbet af
året. Det har grundet den megen nedbør været nødvendigt med lidt ekstra slåning.
I året har vi endvidere fulgt den generelle plan der omfatter:
Fjordslugten: Slåning efter behov ca. hvert andet år.
Hjortevej: Rydning af hyben på hele engen. Rydning af selvsåede træer på hele engen.
Ved Højen: Rydning af hyben og bevoksning langs stranden. Friholdelse af dræn. Slåning af
eng. Trimning om sten langs vej.
Strandengen: Rydning af brombær langs vej. Slåning af eng (friholdelse af arealer med særlig
vegetation). Trimning om sten ved vej.
Ved Rævevej: Slåning efter behov.
Arealerne ved kysten er i øvrigt underlagt naturbeskyttelsesloven.
Bestyrelsen arbejder med udformning af nye informationstavler ved vore fællesarealer.
AFRUNDING:
Bestyrelsen vil gerne takke alle samarbejdspartnere igennem det forgangne år, og ser frem til
endnu et arbejdsomt år med jer alle. Vi er til for grundejerne – ikke at vi altid kan tilgodese alle –
men er meget glade for enhver henvendelse og et hvert input, der kan udvikle og støtte op om
vores arbejde.
Vi vil fra nu af bede alle grundejere vænne sig til at bruge hjemmesiden endnu mere både til disse
henvendelser men også til generel info, spørgsmål, etc. Og vi håber fortsat at kunne overgå til
emails for manges vedkommende, i stedet for udsendelse af breve og tryksager.
Vi ses til generalforsamlingen!
Bestyrelsen.
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www.lokalbolig.dk

En vurdering koster kun en kop kaffe!

Ring og hør om dine muligheder…

Tlf.: 4739 3939

Skal sommerhuset sælges?

HORNSVED BLADET
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Skydeterrænnet mellem brag og natur
På vejen mod sommerhuset kører vi alle igennem skydeterænnet, der fremstår som smuk natur.
Havde det ikke været for militæret var det område måske udstykket i dag. Nu danner det en
grænse mellem sommerhusområdet og det mere pulserende liv, der begynder i Jægerspris.
Allerede i 1882 rykkede hæren med sine kanoner
til Hornsherred. Dengang blot for at holde
skydeøvelse et par uger hver sommer, hvor
soldaterne lå i teltlejr.
Under anden verdenskrig blev der bygget flere
bygninger, men de endte med at først komme den
tyske besættelsesmagt til gode. Her blev både
tilbageholdt dansk politi og russiske krigsfanger.
I dag bruges terrænet både til øvelser med kanoner, kampvogne og lettere våben.
Det hindrer dog ikke, at arealet samtidig er et rigt naturområde, hvor arealet vest for Kulhusevej er
et såkaldt Natura 2000 område, der er beskyttet af EU-regler. Her findes bl.a. sø, hede, overdrev
og strandvold.
Arealet er hjem for 8 flagermusarter, markfirben, stor vandsalamander, løgfrøer, spidssnudet frø
og meget andet. Der er offentlig adgang, når militæret tillader det.

Vi kender det alle. Træet har
været i familien i mange år, og
man har mange gode minder.
Nu er det vokset os over
hovedet, og der er stor risiko
for at træet vælter i næste
storm – ned over huset!!
Spar Jer selv for bekymringer.
Ring til TOPTRÆ
Vi klarer alle opgaver inden
for træfældning, topkapning
og
fjerner
risikofyldte,
besværlige træer af enhver
slags. Vi er fuldt uddannede
træklatrere og selvfølgelig
fuldt forsikrede….
for din sikkerhed.

23

HORNSVED BLADET

Haven som naturens fristed

Forskere har fundet ud af, at de danske sommerhushaver kan være en overset ressource, som kan
være med til at give ophold til fugle og insekter, som er ved at blive sjældne i Danmark. Det hele
afhænger af, hvordan man udnytter sin have.
Brug af gift i haver, tætklippede græsplæner og fortrængning af lokale planter har gjort det svært
for mange dyr at trives. Derimod kan frugttræer, kvasbunker og adgang til vand skabe en bedre
ramme for dyrelivet. Ved at tænke naturen ind i dele af haven får dyrene dermed nye muligheder,
og haven eller dele af haven kan blive et
fristed for naturen, uden at haven udvikler
sig til et vildnis.
Hvis du vil gøre mere for smådyrene i
området, så er der meget information at
hente på Internettet, hvor du f.eks. kan søge
efter den naturlige have eller den vilde have.
Du kan også tage en test og få vurderet,
hvor naturpræget din have er. Den kan du
finde her: https://www.bolius.dk/test-hvornaturlig-er-din-have-43953/
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Nye regler for småbygninger
Siden 1. juli 2017 er det blevet lettere at opføre mindre bygninger som skure og lignende på egen
grund. Hovedessensen er, at du bl.a. ikke længere skal søge om tilladelse til opførelse af
småbygninger, når byggeriet overholder, at det samlede areal af alle småbygninger på grunden er
under 50m2.
Det er dog stadig grundejerens ansvar at sikre, at
alle regler i bygningsreglementet om brug,
placering, osv. overholdes, hvor der jo er skærpede
regler i sommerhusområder. Disse gælder stadig.
Du
kan
læse
mere
om
reglerne
her: https://www.bolius.dk/love-og -regler-forudhuse-og-skure-17566/
Det er også altid en god idé at tale med dine
naboer om dine planer. Det styrker det gode
naboskab og imødegår evt. problemer senere i
processen. Husk at ethvert byggeri påvirker
naboerne. Sørg derfor også for at byggerier bliver
mindst muligt generende for alle omkring
parcellen.
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Stor ståhej om ny infrastruktur
Hvis alt går efter planerne, så vil det snart blive lettere at komme til vores sommerhusområde.
Men der er stadig sten på vejen.
Efter planen åbnes Fjordforbindelsen i 2019, så det bliver muligt at tage en motortrafikvej fra
København til Hornsherred syd for Frederikssund over en 1,4 kilometer lang bro. Det kommer
imidlertid til at koste penge at køre over broen, hvilket har givet anledning til stor lokal
utilfredshed, da der reelt er tale om en bro, der blot knytter to dele af Frederikssund sammen.
Det så også ud til, at der endelig blev kom penge til
en cykelsti mellem Jægerspris og Kulhuse, der lige
nu virker som en farlig rute for cykler. Det skyldes
ikke mindst, at folk kører alt for stærkt. Imidlertid
har det vist sig, at der mangler penge i
kommunekassen efter problemer med udbygning
af byområdet Vinge. Derfor er projektet nu sat på
pause.
Hvis du vil give din mening til kende om bro eller
cykelsti, så er der etableret borgergrupper om
begge projekter, som du kan finde på Nettet.
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