
 
 

Nyhedsbrev fra grundejerforeningens bestyrelse (Nov-2008) 
 
www.stenhusvp.dk 
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i april anvendt en del ressourcer på foreningens hjemmeside (www.stenhusvp.dk), og 
vi ønsker fortsat at denne i fremtiden skal fungere som foreningens primære informationsmedie. Således vil fremtidige 
nyhedsbreve alene blive offentliggjort via hjemmesiden og advisering udsendes via email. Så har I ikke allerede sendt jeres 
kontaktoplysninger via hjemmesiden, så er dette endnu en oplagt anledning. 
 
Asfalt-arbejde 
Efter lang ventetid lykkedes det i slutningen af september at få udbedret lunkerne ved indkørslen til Stenhusvænget. På vegne af 
Holbæk Forsyning var Colas forbi med de store maskiner, da man samtidig lagde ny asfalt på Stenhusvej. 
 
Der har, fra enkelte grundejere, tidligere været rejst forslag om, at foreningen betalte for anlæggelsen af asfalt 
opkørelsesramper på de parceller som måtte mangle en sådan. Bestyrelsen mener fortsat, i lighed med tidligere 
generalforsamling, ikke at sådanne udgifter skal afholdes af foreningen. 
 
Fastelavn 
Foreningens festudvalg har besluttet at afholde fastelavn for foreningens børn søndag d. 22. febuar 2009 - så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen. Der udsendes yderligere info via email, når vi nærmer os. 
 
Nabohjælp 
I forlængelse af en række kedelige indbrud tidligere på året har bestyrelsen en dialog med Politiets krimialpræventiveråd 
omkring Nabohjælp. Vi er pt. ved at undersøge, hvad der evt. kan tilbydes, herunder f.eks. kort informationsmøde i 
sammenhæng med næste generalforsamling i april måned. 
 
Belysning 
Bestyrelsen har hen over sommeren været i dialog med SEAS/NVE omkring mulighederne for at reducere vores energiforbrug til 
gadebelysning. Bestyrelsens tanker er at slukke lyset på f.eks. hveranden maste i tidsrummet kl. 23:00 til 06:00 samt slukke al 
belysning i sommer halvåret, hvor vi har de lyse nætter (vores årlige forbrug er ca. 25.000+). Inden vi gennemfører ændringen på 
belysningen ønsker vi at modtage evt. feedback fra foreningens medlemmer (frist d. 28. november). 
 
Overdragelse af fællesarealer 
Som oplyst på seneste generalforsamling har bestyrelsen overdraget sagen omkring fællesarealer til foreningens advokat. Siden 
april måned har der været løbende brevudveksling mellem parterne, dog uden konkret fremdrift. Senest har der d. 1. oktober 
været afholdt møde, hvor parterne endnu engang har fremlagt deres uændrede opfattelse. Udstykkers advokat har på dette 
møde dog indvilget i, at forsøge at fremskaffe godkendelse af udført vejanlæg fra Holbæk kommune. 
 
Til nye medlemmer kan det kort oplyses, at foreningen endnu ikke har accepteret at modtage skøde på fællesarealerne, da det 
ikke er foreningens samt vores advokat og tekniske rådgivers opfattelse at disse overholder §5 i lokalplan 2.47 
(http://build.holbaek.dk/dokumenter/2.47.pdf). Vi har således udbedt os dokumentation for at afvigelser er godkendt af Holbæk 
Kommune. 
 
Bestyrelsen vil, såfremt der ikke er snarlig udvikling i sagen, undersøge mulighederne for at påklage forholdene/afvigelserne til 
Holbæk Kommune, eller via grundejeres husforsikring/retshjælpsdækning evt. at udtage stævning mod udstykker. 
 
Græsslåning 
Bestyrelsen har hen over sommeren, i et forsøg på at holde et anstændig udsendende, nogle gange fået slået græsset på de 
grønne arealer. Vi må desværre anerkende, at vi tabte første runde, og at vi vil anvende vinterhalvåret til at finde en mere 
regelmæssig løsning. Så har du et godt foreslag til løsning, så hører bestyrelsen med glæde fra dig. 
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