
 Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling torsdag d. 16. maj 2019 

I salen under Ølstykke bibliotek, Østervej 1A 
 

Kl. 19.00: Generalforsamling starter med et foredrag om tryghed i hjemmet v/ Bo Trygt som er en del af 

Nabohjælp varighed max. 1 time 

Dagsorden starter kl. 20.00: 
1. Valg af Dirigent. 

 

2. Fremlæggelse af eventuelle rettelser til referat fra foregående generalforsamling 

Referatet blev omdelt i 2018 og ligger på hjemmesiden. 

 

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år 

Skriftlig beretning er medsendt indkaldelsen. 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Regnskabet for 2018 er medsendt indkaldelsen 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Der er ingen forslag fra bestyrelsen 

  

6. Forslag og emner til fremlæggelse fra medlemmer 

a) Der opsættes 2 fodboldmål på Stuehøj med net i stedet for de 2 mål som står der i dag 

pris ca. 6000,- pr. stk. v/Jesper Peulicke Nøddevej 11 

b) Der opsættes 1 stk. Multibane, Fodbold, Håndbold, Tennis, Basket, leg mm. Der søges evt. om fonde eller 

der startes opsparing via kontingentet over 4 år en stigning på 250,- pr. husstand som øremærkes til 

formålet så der om 4 år vil være 466.000,-. 

Pris fra 450.000,- V/Jesper Peulicke Nøddevej 11 

-----------------------------------KORT PAUSE 15 min-------------------------- 

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget på basis af evt. vedtagende forslag 

Budget 2019 er medsendt i indkaldelsen  

 

8. Fastsættelse af kontingent jf. vedtægternes § 7.  

Bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent for 2019 på kr. 400,- vedtages forslag 6. b) anbefaler bestyrelsen 

et kontingent på 650,- hvor 250,- øremærkes til de næste 4 år.  

 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

a) Valg af formand  

Formand, Lasse Eierdal, Bøgevej 32 (modtager genvalg) 

 

b) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsesmedlem, Thor Daniel Hammer, Lindevej 4 (modtager ikke genvalg) 

bestyrelsen foreslår Louise Bidstrup, Ahornvej 13 

 

c) Valg af 2 suppleanter 

Suppleant 1 Louise Bidstrup, Ahornvej 13 (stiller op til bestyrelsen) 

Bestyrelsen foreslår Thor Daniel Hammer, Lindevej 4 

Suppleant 2 Ida Fridgrumstrup, Egevej 4 (modtager genvalg) 

 

10. Valg af bilagskontrollant og registreret revisor 

Bestyrelsen foreslår bilagskontrollant Niki Vesterlund Nielsen og registreret revisor Bodil Bagh (modtager 

begge genvalg). 

 

11. Eventuelt 



Bestyrelsens årsberetning for Grundejerforeningen Ørnebjerg til 

generalforsamlingen 16. maj 2019 

Året 2018-2019 har været spændende på mange måder. Nye ansigter har styrket vores sociale profil, og 

lysten til at arbejde med og arrangere arrangementer har vist sig endnu stærkere med de nye folk. Vi har dog 

ikke mistet fokus på den bekostning. 

Vores grundliggende opgaver bliver stadig udført og endda med hjælp fra medlemmerne af og til.   

 

Bestyrelsen 

Arbejdet i bestyrelsen kom godt i gang efter generalforsamlingen, og de nye ansigter, som trådte ind i det 

frivillige bestyrelsesarbejde, kom med god energi og gå på mod. Allan Slot blev valgt ind som næstformand. 

Vi har arbejdet med de forskellige opgaver og nye tiltag på en helt anden måde end tidligere. Vi er en god 

homogen gruppe, som når i mål med næsten alt det, vi søsætter. 

Formanden ønsker stadig at træde i baggrunden og give plads til den nye gruppe, og vi har derfor lagt en plan 

for et formandsskifte ved generalforsamlingen 2020. Formanden er på valg i år, og eventuelle bejlere til 

posten imødeses positivt ved dette års valg til bestyrelsen. Så er der en formand gemt i dig, kan du være 

heldig at blive valgt ind allerede i år. Der er også en bestyrelsesplads og 2 suppleant-pladser på valg. 

Så kom og vær med til at sætte dit præg på vores grundejerforening. Det er både hyggeligt og spændende at 

sidde i bestyrelsen. 

Vi glæder os til at se dig på generalforsamlingen. 

Stuehøj Fitnesspark 

Fitnessparken passer stort set sig selv. Opgaven med belysning har vi ikke prioriteret så højt, hvorfor der 

endnu ikke er blevet sat noget op - hverken her eller på legepladsen. Vi er klar over, at det er et ønske, men 

det kræver lidt arbejde at komme dertil, hvor det kan sættes op. Vi har ikke rigtig kunnet komme i mål med 

det i siden sidste generalforsamling, så det vil vi fortsætte arbejdet med i den næste periode. 

Legepladsen på Stuehøj 

Som tidligere skrevet er vedligeholdelsen af legepladsen et løbende projekt. 

Vi er derfor glade for henvendelser fra jer, der benytter legepladsen sammen med jeres børn. Vi håber, at I 

vil fortsætte med at ringe eller skrive til os, hvis I ser noget, der trænger til reparation. Egenkontrol er faktisk 

en stor del af vedligeholdelsen. 

I starten af denne periode tog bestyrelsen selv fat i at få malet og vedligeholdt al træværket. Undervejs 

opdagede vi flere ting, som trængte til en opgradering. Vi har bl.a. skiftet hængebroen igen, da denne del er 

den mest udsatte ift. slitage. I skrivende stund er der nogle brædder, som skal udskiftes, og en tømrer er sat 

på sagen. 

Vedligeholdelse af Stuehøj 

Kontrakten med Lidman haver er blevet underskrevet for en periode på 2 år – startende d. 1. maj 2019. 

Vi er glade for deres arbejde, og de er lette at komme i kontakt med ekstraordinære gøremål, og hvis det 

haster, får vi hurtig hjælp. F.eks. væltede et par træer på Stuehøj i stormen, som de kom og skar op i mindre 

stykker, der nemmere kunne håndteres. 

Vi vil i den kommende periode luge ud i nogle af de store graner på Stuehøj, som er knækket i stormene og 

derfor er blevet grimme at se på. Bestyrelsen vælger nogle ud i samarbejde med Lidman, men det bliver lidt 

hvert år i fremtiden. 

 



Vi arbejder pt. på at bygge et skur på Stuehøj til opbevaring af foreningens effekter og redskaber. Dette er et 

behov for os, da vi i bestyrelsen hver især ligger inde med forskellige ting og sager, som burde samles ét 

sted. Vi kan ikke forvente, at bestyrelsen skal opbevare disse i eget hus til gene for familien. 

Arrangementer 

Efter generalforsamlingen sidste år tog vi fat på noget helt nyt i bestyrelsen. Det har været forsøgt før men 

uden stor tilslutning. Vi fik skabt rammerne om et stort kræmmermarked med leg for børnene, boder for 

voksne og børn, salg af mad og drikkelse, biludstilling fra nogle af de lokale bilforhandlere og konkurrencer. 

Det var en virkelig sjov og hyggelig dag, hvor vi, der havde lyst, fik mulighed for at hilse på hinanden. 

Det blev annonceret i kræmmermarked-kalenderen på nettet, og vi havde besøgende langvejs fra. Det var en 

kæmpe succes. 

Det eneste uforudsete var, at madboderne havde udsolgt alt for tidligt på dagen. Det er planlagt, at succesen 

skal gentages lørdag d. 10. august 2019 (uge 32). Så sæt kryds i kalenderen nu. 

Grundejere i vores forening får gratis standplads, mens folk ude fra kommer til at betale for en plads. 

Arrangementet gav et lille overskud, som gik til foreningens kasse. 

Halloween er kommet for at blive, og igen i år var mange huse med til at præsentere Ondskabens By, hvor 

børnene kunne få sig et ordentlig gys og gætte gåden ved at besøge de skrækkelige huse rundt om i 

foreningen. 

Det var en meget uhyggelig aften, som vi ikke er sikre på, om vi tør gentage… Nu må vi se. Vi bestræber os 

på at skaffe sponsorer og donationer til de fleste arrangementer, men fastelavn og Halloween koster lidt at 

afholde. Vi mener, at disse arrangementer er med til at gøre foreningen meget attraktiv, så pengene er godt 

givet ud. Der har også været romsmagning, banko, julelys-konkurrence og meget mere. 

Den nyligt afholdte fastelavnsfest blev holdt på Toftehøjskolen, og vi rundede 110 børn med voksne. Det var 

en god formiddag med tøndeslagning, slikposer, fastelavnsboller, juice, kaffe og gevinster til børnene. Det 

var en stor succes igen i år. 

Snerydning 

Vi har fortsat en aftale om snerydning, men det er ikke mange gange efterhånden, at den bliver udnyttet. Folk 

er gode til at melde ind, når der er noget, som er overset, eller når sneen blot bliver flyttet til et dårligt sted. 

Vi opfordrer til, at i fortsætter med at skrive eller ringe til os, så vi kan give snerydderen en chance for at 

rette op på det, der måtte være til irritation. Prisen på snerydning er steget lidt pr. gang, men det er fortsat en 

god aftale, vi har. 

Bemærk venligst at det er kun vejene, der bliver ryddet. Vi skal alle selv sørge for at få ryddet vores eget 

fortov. Det er blevet bemærket, at der flere steder ikke er blevet ryddet på fortovene, og bestyrelsen vil derfor 

opfordre til at få det gjort. Sker der en ulykke, er det dig som grundejer, der har ansvaret og dermed også evt. 

erstatningskrav, der måtte blive dig pålagt for manglende vedligehold af dit fortov. Dette gælder både med 

og uden sne. 

Økonomi 

Vi har stadig en god økonomi i foreningen, og vi bruger faktisk lidt mindre end forventet, selvom året giver 

underskud. Dette havde vi budgetteret med. Det var meningen, at vi skulle trække lidt på vores egenkapital, 

men det blev dog lidt mindre end forventet for året 2018. 

Vi arbejder i øjeblikket med et mere gennemskueligt økonomisystem, fordi mulighederne for at registrere, 

vedligeholde og indkræve kontingent er for dårlige i forhold til de krav, der stilles i dag. Der mangler 

gennemskuelighed, så det vil vi gøre noget ved, selv om det er en forholdsvis lille økonomi, vi har. 

Vi har i løbet af 2018 fået MobilePay, som vi anvender ved nogle arrangementer. På sigt kan det også 



anvendes ved f.eks. betaling af manglende kontingent, men det arbejder vi på. 

Grundlæggende går det godt, og vi har styr på foreningen økonomi. 

Hjemmesiden - www.gefob.dk  

Hjemmesiden fungerer, og man kan finde de mest almindelige oplysninger om foreningen herinde. 

Man kan f.eks. læse vores gældende vedtægter, regler for parkering, regler for beskæring af vegetation ud 

mod vejen mm. 

Man kan også se generalforsamlinger helt tilbage til 2008. Der er mange gode oplysninger at finde, som 

vedrører foreningen og dens beboere. Vi forsøger hele tiden at optimere informationerne, så hvis der er ting, 

som du synes mangler på hjemmesiden, hører vi gerne om det. 

Facebook 

Grundejerforeningen Ørnebjerg-gruppen kan stadig findes på Facebook. Nu har vi 453 medlemmer imod 339 

brugere/venner/naboer i gruppen sidste år, så det er flot, og der kommer jævnligt nye til. 

Vi håber, at det bidrager positivt til fællesskabet, og at det skaber broer mellem naboer og andre i foreningen. 

Vi lader egentlig gruppen passe sig selv, men det er svært ikke at have en mening, når bølgerne ind imellem 

går højt. Vi skal alle huske på at skrive pænt og forståeligt og i et ordentligt sprog. Det er ikke altid, at vi 

som bestyrelse fanger det, hvis nogen bliver krænket, men vi vil heller ikke forpligte os til at vælge side i en 

dialog. 

Vi henviser til de vedtægter, som kan findes på Facebookgruppens side. Husk at det skrevne sprog ikke altid 

opfattes ens. 

Hjertestartere 

Vi har 2 hjertestartere placeret på Tusindfrydvej 13 (ud mod Ørnebjergvej) og på Irisvej 11 (ved klub 

Ørnebjerg). Der er udskiftet elektroder og batterier på den ene, efter at den havde været i brug. Man kan også 

se placeringerne på www.hjertestarter.dk, hvor man også kan læse om Hjerteløber-ordningen mm. 

Nabohjælp 

Vi har langt om længe fået sat yderligere Nabohjælp-skilte op i området. Vi havde lidt problemer med at få 

beslagene til at passe til de gamle vejskilte-standere, men det lykkedes at få dem alle op. 

Vi vil opfordre alle til at komme med i ordningen, som er gratis. Man får også tilsendt klistermærker, som 

kan monteres på f.eks. postkassen, vinduet og hoveddøren. 

Vi kan også anbefale at hente app’en, som kan bruges på mobilen. Under menuen kan man indstille sit 

nærområde, og i vores forening er der pt 203 Nabohjælpere. 

 

Vel mødt på generalforsamlingen d. 16. maj 2019. 

Bestyrelsen 

http://www.gefob.dk/


Grundejerforeningen Ørnebjerg årsregnskab 2018
Parentes = noter Resultat 2018 Budget 2018 Noter:
Indtægter

Kontingent (1) 187.200 186.000 (1) 465 parceller d 400kr

Renter 260 10 er 186000kr.

Ejendomsmægler 3.500 3.000
Sum 190.960 189.010
Udgifter

Bestyrelsesmøder 3.259 3.000
Arrangementer 8.742 7.000
Forsikring 2.143 2.500
Gaver 1.478 2.000
Gebyr til bank 626 1.000
Generalforsamling 4.241 5.000
Kontordrifi + Intemet (2) 9.085 2.000 2) Væsentligflere t,ykte infobreve

Bestyrelses Arrangement 9.019 12.000
Nets 4.533 6.000
Revision 7.500 7.500
Sneiydning (3) 22.800 20.000 3) Trankærs priser er opjusteret lidt.

Stuehøj Gartner 76.356 70.000
Stuehøj Legeplads 21.288 20.000
Projekt EngenlSkenkelsø - 10.000
Vedligeholdelse og fornyelse 17.446 30.000

Delsum 188.515 198.000
Resultat 2.445 -8.990

Formue 01-01-2018 31-12-2018
Dagligdagskonto 185.931 100.786
Opsparringskonto 90.905 90.914
Skyldige kreditorer -90.711 -2.180
Kassekredit -250
Manglende opkrævning 2018 7.600 6.400 Egenkapital
Revisor -7.500 -7.500 Saldo 1. Januar2018 186.366
Matrikel 7 PC (Stuehøj) 391 391 Resultat 2.445
Saldo 186.366 188.811 Saldo 31. dec 2018 188.811

Ølstykke 21. januar 2018 Lasse Eierdal Mads Rasmussen
Formand Kasserer

Ovenstående regnskab, som vi har revideret, er i overenstemmelse med grundejerforeningens
bogholderi og beholdning.

Underskrevet på separat ark

_____________________

Anemone Revision ApS Intern bilagskontrollant
CVR nr. 17022970 Niki Vesterlund Nielsen
Lise Anemone Andersen

Registreret Revisor, medlem af FSR, Danske Revisorer
mne4503



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til grundejerne i Grundejerforeningen Ørnebjerg

Konklusion

Jeg har revideret årsregnskabet for Grundejerforeningen Ørnebjerg for perioden 1. januar - 31.

december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter

årsregnska bslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1.

januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens

vedtægter.

Grundlag for konklusion

Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Mit ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Jeg er

uafhængig af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s

Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom jeg har opfyldt mine øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er min opfattelse, at det opnåede

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere

ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre

bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk

alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Mit mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at

en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan

findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de

Økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.



Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager jeg faglige vurderinger og opretholder

professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer jeg risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for min

konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er

højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af

intern kontrol.

• Opnår jeg forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

• Tager jeg stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer jeg, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om

foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis jeg konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,

skal jeg i min revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,

hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere min konklusion. Mine konklusioner er

baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for min revisionspåtegning.

Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte

driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Jeg kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle

betydelige mangler i intern kontrol, som jeg identificerer under revisionen.

Birkerød, den 26. april 2019

Anemone Revision ApS
CVR nr. 17022970

Lise Anemone Andersen
Registreret Revisor, medlem af FSR, Danske Revisorer
mne4503
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                             Grundejerforeningen Ørnebjerg budget 2019 

 

Parentes = noter 

Resultat 

2018 

Budget 

2018 

Budget 

2019  Noter:    

Indtægter         

Kontingent (1)    187.200     186.000    192.400    

Renter          260             10            10      

Ejendomsmægler          3.500         3.000         4.000       

Sum   190.960     189.010    196.410       

Udgifter         

Bestyrelsesmøder       3.259        3.000       3.000       

Arrangementer          8.742        7.000     9.000       

Forsikring       2.143        2.500       2.500       

Gaver       1.478        2.000       2.000       

Gebyr til bank          626        1.000       1.000   

 

   

Generalforsamling       4.241        5.000       5.000       

Kontordrift + Internet (2)       9.085        2.000       9.000   2) Væsentlig infobreve 

Bestyrelses Arrangement       9.019       12.000     12.000       

Nets       4.533        6.000       6.000   

 

   

Revision       7.500        7.500       7.500       

Snerydning (3)      22.800       20.000     22.000       

Stuehøj Gartner      76.356       70.000     70.000       

Stuehøj Legeplads      21.288       20.000     20.000       

Projekt Engen/Skenkelsø            -         10.000            -         

Vedligeholdelse og 

fornyelse (4)      17.446       30.000     50.000     4) Etablering af skur  

         

         

 188.515 198.000 219.000      

Resultat 2.445 -8.990 -22.590      

 

 

 

(1) 465 parceller á 400kr 

er = 186.000kr. Samt 6400kr, 

for skyldigt kontingent.   

    
 

 

 

(2) Flere infobreve, velkomst- 

folder. Ny regnskabs pc. 

    
 
 

 

(3) Tranekær har opjusteret  

sine priser. 

    
 



  
 

Parkeringsbekendtgørelse  

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, jf. § 92 c, stk. 4, fastsætter Egedal Kommune med samtykke fra Nordsjællands 

Politi følgende bestemmelser vedrørende standsning og parkering i Egedal kommune.  

Bekendtgørelsen er gældende indenfor tættere bebygget område, afmærket med færdselstavle E55 (byzonetavle), på 

offentlige veje og private fællesveje. I Egedal kommune vedrører det følgende områder og steder:  

Ledøje-Smørum: Smørumnedre, Smørumovre, Ledøje, Nybølle, Hove og Edelgave Huse  

Stenløse: Stenløse, Ganløse, Slagslunde, Veksø, Toppevad, Søsum og Buresø  

Ølstykke: Ølstykke Stationsby, Gl. Ølstykke, Skenkelsø, Sperrestrup og Tangbjerg  

Anvendelse af parkeringspladser 

§ 1 På parkeringspladser er det forbudt at parkere busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3.500 kg, påhængs- og 

sættevogne samt traktorer. 

Standsning og parkering m.m. på vej uden for parkeringspladser 

§ 2 Inden for tættere bebygget områder kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg. standse eller 

parkere delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højest 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt 

dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet 

§3 På vej er det forbudt følgende køretøjer at parkere i mere end 3 timer: 

Stk. 1 Busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3.500 kg. 

Stk. 2 Påhængskøretøj med tilladt totalvægt over 2.000 kg. 

Stk. 3 Traktorer, motorredskaber, samt træk- og håndvogne eller lignende. 

På vej er det forbudt følgende køretøjer at parkere i mere end 24 timer: 

Stk. 4 Påhængskøretøj (Påhængs -, Camping – og teltvogne) med tilladt totalvægt på indtil 2.000 kg. 

Stk. 5 Cykler og lille knallert med to hjul må ikke parkere på kørebanen med mindre andet er tilkendegivet herom. 

Stk. 6 

§4 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121. 

 

 

Godkendt af Byrådet den 27. august 2014 



 

 

 

 

 

HUSK at beskære træer, buske og hæk ud til vejen 
 
Sikker færdsel for alle  

Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af  
udhængende grene eller brede hække. Tænk på de svagtseende, handicappede og 
trafikanter med barnevogne.  
 
Hvis du er grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne 
for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning - herunder hække - helt 
på din egen grund.  
 
Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel mod ve-
je, fortove, stier og pladser. Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot 
grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener. Husk, at grene hænger 
længere ned i fugtigt vejr.  
 
Træer og buske skal være beskåret som vist på illustrationen, så der altid er en  
frihøjde over fortove på 2,8 meter, og en frihøjde over kørebaner på 4,2 meter.  
 
Hold fortove og stier rene  

Grundejere har selv pligt til at holde fortove og stier rene for snavs, affald, visne 
blade og ukrudt. Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovs-
arealer, må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener 
grundvandet.  
Brug i stedet lugejern, damp- eller gasbehandling. Pas på brandfaren, hvis du bru-
ger gasbrænder!  
 
Kommunens tilsyn 
Egedal Kommune efterser jævnligt hække og anden beplantning langs veje og stier.  
Ser vi beplantninger, der ikke overholder reglerne og som bør beskæres, gør vi  
opmærksom på det – enten personligt eller skriftligt. Vi håber, at du som grundejer 
vil være med til at sørge for, at det er rart og nemt at færdes på fortove, stier og 
veje.  
Grundejere, der ikke overholder disse krav, risikerer, at kommunen udfører det for 
grundejerens regning. 
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