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1. Forslag om ændring af de såkaldte ”Retningslinjer”´s tekst, så der bliver mulig-
hed for under forskellige former at opsætte trådhegn. 
 
I forbindelse med allerede vedtagen accept til levende hegn, tillades opsætning af 
transparente trådhegn. 
 
Det er en forudsætning at disse trådhegn ikke opfattes som separate hegn, men ude-
lukkende som en integreret del af en eksisterende bevoksning. 
 
Højden må følgelig ikke overstige hverken den generelle øvre grænse for bevoksning 
som er 180 cm, eller overstige højden på den bevoksning som trådhegnet står i forbin-
delse med. 
 
Endvidere kræves en vis maskestørrelse på hegnet, hvilket udelukker eksempelvis op-
sætning af såkaldt ”hønsenet”. 
 
Stolperne til hegnet må heller ikke på nogen måde opfattes som afvigende i forhold til 
eksisterende beplantning, og hvor det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen kræve op-
sætning af metalspyd med en diameter på maksimalt 5 cm, som endvidere skal males 
grønne eller brune. 
 
 
Begrundelse 
Dette forslag skal ses i erkendelse af at de originale deklarationer allerede er tilsidesat 
i nævnte Retningslinjer, med tilladelse til levende hegn, da deklarationerne udtrykkeligt 
forbyder hegn, og ikke undtager levende hegn, ej heller mod vej. Deklarationerne tilla-
der også udelukkende skelmarkering i form af enkeltstående granstolper på maksimalt 
30 cm højde, forbundet med en enkelt glat tråd. Og denne form for skelmarkering er 
som bekendt mere undtagelsen end reglen.  
 
Endvidere anerkendes det at et trådhegn kan have endog stor betydning for parcel-
ejere i forhold til at sikre at eksempelvis børn kan lege uden at være under konstant 
opsyn. 
 
Det understreges på det kraftigste at dette tillæg ikke på nogen måde rokker ved det 
overordnet helt væsentlige princip, nemlig at sikre parcelejere den udsigt over bugten 
som er så vigtig heroppe” 
 

2. Opfordring til Erik Taagaard, Jens Emil Nielsen, Kaj Sørensen og Lennart Con-
rad, om at trække sig fra deres poster, da deres adfærd ikke er foreneligt med at 
bestride poster i foreningen. 

 
 


