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Kamillehavens Grundejerforening 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt den 18/4 2017 i Pepes Bar. 

 

1. Valg af dirigent og referent: 

Dirigent: Solrød Kommunes advokat Hans Christian Færch (hacf@advodan.dk) 

Referent: Carsten Lauenborg, Kamillehaven 8 (carsten@lauenborg.net)  

Der var en hurtig præsentation salen rundt af hvem de fremmødte ejere var. Ca. 2/3 af alle parceller, både 

indflyttede og under opførelse var repræsenteret. 

 

2. Beretning v/Projektleder, Solrød Kommune Sune Bjørn Rømer Pedersen (srp@solrod.dk):  

Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling er, at få gang i foreningens virke. De personer 

kommunen oprindelig indsatte i foreningens bestyrelse ved stiftelsen for flere år tilbage, er nu fratrådt eller 

pensioneret. Kommunens repræsentanter Sune og Hans Christian er her for at sikre der vælges en ny 

bestyrelse der kan overtage ansvaret for foreningen. 

A. Udviklingen i Havdrup Vest (HV): 

o Oprindeligt område i lokalplanen omfatter 7 etaper. Etape 1-5 er kommunalt ejet.  

o Etape 1 er området der er ved at blive færdigbebygget nu. 

o Etape 2 Udbydes snarest til salg. 

o Etape 3 er solgt til Domea og bebygges med 2 etages rækkehuse (lejeboliger), forventet 

klar til indflytning efteråret 2018. 

o Etage 4 er Hyldeblomsthaven, der har en fungerende grundejerforening. 

o Etape 5 udstykkes senere, formentlig til rækkehuse – boligformen afklares senere. 

o Etape 6 fremgår ikke af etapekortet over HV… 

o Etape 7 er privat ejet. Fremtiden for udviklingen i etape 7 forventes afklaret i 2017. 

På kortet over HV fremgår fællesarealer mrk. etape 7-8, men ikke noget etape 8 boligomr. 

 

B. Grønne områder i HV: 

o Kommunen vil udvikle de grønne områder og legepladser i samarbejde med områdets 

grundejerforeninger. Områderne og legepladserne etableres af kommunen før områderne 

overdrages til grundejerforeningerne. 

o Kommunen har kontaktet landskabsarkitekter for udarbejdelse af ideer for områderne. 

o Tanken er at områderne skal have et naturligt udtryk jf. kommunens idékatalog. 

o Søen/vandhullet ved Kamillehavens grønne område har et vandspejl > 100m2 og er derfor 

beskyttet. 

o Rundkørslen ved Havdrup Allé/Tykmosevej/Hovedgaden skal hæves af hensyn til 

oversigtsforholdene. 
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3. Valg til bestyrelsen: 

Dirigenten gennemgik betingelserne for valg til bestyrelsen og forklarede at de oprindelige vedtægter 

ikke skal ses som ”perfekte”, men et grundlag bestyrelsen kan arbejde videre på. 

Formandens første rolle bliver snarest at indkalde til det første bestyrelsesmøde. 

A. Formand:  

 Jacob Nielsen, Kamillehaven 20 

 

B. Bestyrelsesmedlemmer: 

 Bettina Gram (Næstformand), Kamillehaven 9 

 Birgith Kristensen (Kasserer), Kamillehaven 18 

 Charlotte Cleemann (Revisor), Kamillehaven 15 

 Rasmus Valstedgård, Kamillehaven 1 

 Brian Jensen, Kamillehaven 12 

 Kasper Larsen, Kamillehaven 23 

 Kristian Krebs-Arnbo, Kamillehaven 6 

 Jimmy, Kamillehaven 10 

 

C. Suppleanter:  

 Christina Kjær Hansen, Kamillehaven 14 

 

 

4. Eventuelt: 

A. Fremsendte spørgsmål: 

o Indkørsel til ny daginstitution vil være fra Kamillehaven pga. sikkerhed. Der var spørgsmål 

til mulighederne for at hindre at Kamillehaven bliver brugt som adgangsvej til institutionen 

i stedet for Havdrup Allé med deraf følgende slid på vejene samt til planlagte 

parkeringsforhold til institutionen, så Kamillehavens veje ikke bliver belastet af parkering til 

institutionen. 

o Sune vil viderebringe opfordringen om at sikre information om institutionens komme ved 

salg af resterende grunde. 

o Den forventede tidshorisont for udbygning af det kommunalt ejede område er 3 år. 

o Domeas rækkehuse bliver lejeboliger som skal overholde en parkeringsnormering på 1½ 

plads pr. bolig.  

o Den nyanlagte støjvold er ikke oppe i 1½ meter højde, men jf. anlægsfolkene skal den bare 

lige finpudses før den er færdig. Volden er synligt lavere end den tilsvarende ældre støjvold 

ved nr. 3-7. I voldens vestlige ende er den så lav at en hund kan kigge over den. Sune 

mener først der laves støjmålinger på Alléen om voldens 1½ meter er tilstrækkelig, når 

vejen er færdig.  

o Jf. lokalplanen skal volden på vejsiden beplantes med vedbend eller lignende bunddække, 

men jf. anlægsfolkene bliver volden sprayet med en frøblanding når de er færdige. På 
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grundejersiden er der umiddelbart ingen krav eller hindringer for selvvalgt beplantning. 

Efter færdiggørelse bliver vedligehold af voldens vejside overdraget til foreningen. 

o Sune viderebringer budskabet om at de nyanlagte volde ikke virker tilstrækkelige og 

afklarer beplantningen på vejsiden. 

o Der var spørgsmål til om vi kan frabede os tung trafik på de etablerede og beboede veje 

ifm. byggemodning og byggeri af etape 2 og 3.  

o Sune undersøger om der kan stilles krav til brug af bestemte adgangsveje til de nye 

områder. Måske kan man stille kravet om brug af bestemte adgangveje ifm. 

byggetilladelserne. 

o Lys på vendepladserne er ikke tilstrækkeligt. Svaret fra kommunen er at kravene til 

lysforhold er opfyldt medmindre SEAS-NVE har glemt at sætte nogle master op. Alternativt 

skal foreningen søge om at få sat ekstra lysmaster op. 

o Sune undersøger hvilke konkrete lyskrav der skal opfyldes på vendepladserne og 

undersøger om de eksisterende lysforhold opfylder disse krav og vender tilbage til 

foreningens bestyrelse med svar. 

o Kommunen har ikke dokumentation på hvor forsyningsledninger, fiber- og strømkabler er 

nedgravet på fællesarealerne. Den information skal foreningen få fra de enkelte 

forsyningsselskaber. 

o Der var en diskussion om hvorvidt kommunen vil sørge for at reparere skader på veje og 

fortove inden overdragelse til foreningen eller hvorvidt kommunen kun vil hjælpe med det. 

Forskellen økonomisk er nok ikke ubetydelig, og eftersom grundejerne vurderer at en stor 

del af skaderne er forårsaget af kommunens entreprenører ved anlægget af kloak til 

Hyldeblomsthaven, byggemodning af sidste halvdel af etape 1, vejanlæg til samme samt 

entreprenørkørsel til anlæg af Havdrup Allé, mener grundejerne i foreningen at kommunen 

bør bekoste udbedring/retablering inden overdragelse af ansvaret for vedligehold. 

o For at mindske tvivlen ved placering af ansvar for fremtidige skader, opfordres alle 

grundejere i området til fremadrettet at være ekstra opmærksomme og sikre 

billeddokumentation eller lignende, når der konstateres entreprenører, der med tunge 

køretøjer overkører fortove eller laver skader på belægninger, lygtepæle etc. 

o Der er etableret slidlag på vejene i etape 1, men ifm. overdragelsen må det vurderes om 

det er skadet og skal udbedres. 

o Sune har ikke bemyndigelse til at love noget om kommunens udbedring af skader på veje 

og fortove. Bestyrelsen må tage den diskussion med kommunen. 

o Kommunen har konstateret at lokalplanens idéer om anlæg af græsarmerede fortove til 

parkering samt vejtræer er problematisk i praksis og ikke rigtig harmonerer med 

virkelighedens smalle parceller. Kommunen ønsker derfor at afklare udformningen af 

beplantningen sammen med bestyrelsen. Udgiften til etablering af fortove og træer jf. 

lokalplanen afholdes dog fortsat af kommunen. 

o Der bliver som udgangspunkt ikke sat skilte op med vejvisning til husnumre, men Sune 

opfordrer til at vi ansøger om etablering af skiltning. 

o Skilte med ”Legende børn” og hastighedsbegrænsning skal ligeledes ansøges om. Hvis det 

godkendes bliver det blå skilte og der skal laves tilsvarende hastighedsdæmpende 

foranstaltninger – formentlig på foreningens regning. 



4 
 

o Der var en dialog om sikring af skolevejen fra HV. Umiddelbart er der ikke planer om at lave 

nogen sikringer. Ifm. centerplanen forventes Hovedgaden at blive nedklassificeret til 

beboertrafik, da en del af trafikken forventes at flytte ud på Havdrup Allé. Dette førte 

naturligt til spørgsmål om sikring af Alléen med hastighedsdæmpende foranstaltninger 

tilsvarende bumpene på Nylukkevej og Tykmosevej. 

o Sune tager dialogen med vejmyndigheden om der er tænkt sikring af skolevejen ind i 

anlægget af de nye rundkørsler. 

o Kommunen anser stien til Vestermarksvej som en del af skolevejen fra HV, men det virker 

ikke til at beboerne på Vestermarksvej er taget i ed på det, da de fx parkerer biler lige foran 

udkørslen fra stien, så det blokerer gennemkørslen. Det ser heller ikke ud til at kommunen 

har sikret belysning på stien til Vestermarksvej. 

o Sune undersøger sikring af lys på stien så den kan anses som sikker skolevej. 

 

B. Invitation til arbejdsgruppe om de grønne arealer: 

o Essentielt er at alle grønne arealer og legepladser er fælles for alle etaper i HV. 

o Grundejerforeningen i Hyldeblomsthaven og Domea bliver også inviteret til at deltage i 

arbejdsgruppen. 

o Arbejdsgruppen skal sammen med kommunen afklare hvad der skal anlægges på de fælles 

grønne arealer og legepladser. 

o Sune indkalder til møde i arbejdsgruppen i foråret. 

o Et samarbejdende ”ejerlav” mellem grundejerforeningerne i HV skal stå for vedligehold 

med fælles ansvar. Ved problemer med samarbejdet kan kommunen kontaktes for hjælp. 

o Kommunen står for omkostningerne til etablering af de grønne områder og legepladser. 2 

mio. er afsat i 2017-18-19 til udbud, projektering, anlæg og drift indtil overdragelse af de 

nuværende etapers grønne områder. Heraf ½ mio. til legepladser og sikring af den 

bundløse sø. HedeDanmark er booket til at undersøge vandhullet og belyse mulighederne. 

Tanken er at rydde krattet, jævne brinkerne og sikre bunden. Brian Jensen henviser til at 

Miljøministriet råder over midler, der måske kan anvendes til dette formål. 

o Sune undersøger mulighederne for at hente tilskud til arbejdet i ministeriet. 

 

Dirigenten sluttede af med at sikre der ikke var nogen udestående spørgsmål og takkede for god ro og 

orden. 

 

Referatet signeres digitalt af: 

Jacob Nielsen, Formand 

 

Hans Christian Færch, Advokat, Dirigent 


