
Ølsted 15/10-2020 

Ekstraordinær General forsamling G/F Duedyssegaard 

 

Valg af dirigent: Bo #98 

Valg af referent: Anders #126 

Fremmødte: #94, #98, #120, #122, #126, #128, #130, #132, #178, #118 ved fuldmagt.  

 

1: Fremlæggelse af forslag ved Nels og Anders 

2: Stien og området blev besigtiget. 

3: Afklarende spørgsmål: 

Hvornår vil arbejdet blive udført? Svar: Helt sikkert i en periode med jordtemperaturer på minimum 

7 grader så der sikres vækst i det nye græs. 

Stien forløb efter ændringen? Svar: Stien retableres i et glat naturligt forløb uden trin eller stejle 

skråninger i stiens længderetning. 

Omkostninger, hvad koster det for grundejerforeningen? Ejerne af #126 og #130 står for alle udgifter 

omkring gravearbejde, bortkørsel og retablering af græs. Det er tidligere besluttet at sløjfe bedet ved 

legepladsen. I den forbindelse mangler grundejerforeningen jord til opfyld, hvorfor der er stillet 

forslag om at grundejerforeningen betaler 1.000kr. for opfyldning af bedet. 

Kræver det tilladelse at grave? Nej, det kræver ikke tilladelse forud for projektet. Vi har fra forhørt os 

ved kommunen og skriftligt svar er vedhæftet. 

Hvordan med brønden ud for #126? Brønddækslet justeres tilsvarende således at denne igen er i 

niveau med stien 

 

4: Afstemning: 7 stemmer for, 0 mod 

  



Bilag: Svar fra kommunen 

 

Fra: Christian Skov <cskov@halsnaes.dk> 
Emne: terrænregulering af sti - Bavnager, Ølsted 
Dato: 29. januar 2020 kl. 11.21.34 CET 
Til: "'nelsfys@gmail.com'" <nelsfys@gmail.com> 
 
Hej Nels 
  
Som jeg kort fortalte i telefonen er der ikke de store udfordringer i jeres ønske om at terrænregulere 
stien. 
  
Så længe det kun er en halv meter i ændrer, og ikke befæster stien eller lignende skal I ikke have 
dispensation fra lokalplanen eller yderligere tilladelse, dog skal i naturligvis blive enige om projektet i 
grundejerforeningen og med de andre tilstødende naboer. 
  
Stien ligger dog i et område hvor vi som kommune stiller krav om at jorden I fjerner skal analyseres 
og anmeldes. Her benyttes jordweb.dk og de fleste entreprenører har styr på processen. 
  
  
  
Hvis du har spørgsmål er du naturligvis velkommen til kontakte mig. 
  
  
  
  
  
Venlig hilsen 
 
Christian Skov 
Projektleder 
 
Direkte 4778 4422 · cskov@halsnaes.dk 
By Erhverv Kultur og Miljø · Trafik og Veje 
Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 
Halsnæs Kommune · mail@halsnaes.dk · www.halsnaes.dk 
 
Oplev Halsnæs – din guide til det rå og autentiske Halsnæs 
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