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Bestyrelsens kommentarer til det omdelte ”skriv” fra Korshøjen 140 vedrørende fjernelse af 
nedfaldne blade hos en enkelt husstand. 

Idet bestyrelsen antager, at henvendelsen fra Korshøjen 140 er blevet læst af alle, vil vi efter 
omstændighederne skrive vore kommentarer i punktform: 

- Korshøjen 140 har tidligere én gang årligt fået fjernet blade fra gavlen af enderækkehuset mod 
stien, hvilket det nuværende Grøntudvalg ikke mener, at grøntbudgettet kan/må betale. 
Grøntudvalget har henvendt sig til bestyrelsen for at få bestyrelsens vurdering af dette. 

- Bestyrelsen er af den opfattelse, at alle beboere på Højene har krav på lige behandling, således 
også at alle enderækkehuse skal have samme tilbud. Et tilbud om fjernelse af blade langs gavle 
på alle enderækkehuse vil imidlertid betyde en væsentlig forhøjelse af budgettet for 
grøntplejen. Dette vil derfor være en post, der skal stemmes om ved en generalforsamling. 
Det påhviler beboerne selv at stille et rettidigt forslag om et sådant tilbud til 
generalforsamlingen. Der vil så på demokratisk vis blive stemt om evt. indkomne forslag. 

- I forhold til hvad grøntplejebudgettet bliver brugt til på kommunale områder og områder, der 
ikke er vores, vil grøntudvalget ved den kommende generalforsamling begrunde, hvorfor det 
er blevet gjort. Der vil blive stillet forslag om fortsat vedligeholdelse af disse områder, så der 
ikke længere er tvivl om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker dette eller ej. Her vil man have 
mulighed for at stemme om dette på lige fod med andre indkomne forslag. 

- Bestyrelsen for grundejerforeningen kan ikke genkende påstanden om, at underskriverne af 
det omdelte skriv skulle have fået en dårligere behandling, fordi de ikke er medlem af 
grundejerforeningen. Vi forsøger at varetage fællesskabets interesser. Vi hører gerne, hvad 
den enkelte beboer måtte mene, og vi følger altid op på henvendelser. Vi opfordrer hermed 
til, at man udøver sin demokratiske ret og møder op til generalforsamlinger. Her kan man 
afgive sin stemme og stille op til valg, stille forslag og afgive sin stemme.  

- Bestyrelsen håber naturligvis meget på, at det bliver muligt at afholde en generalforsamling i 
løbet af foråret, og vi vil melde ud så snart, der er nyt. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


