
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

Resume: 

Grundejerforeningen Fogedmarken ejer fællesområdet nede ved havet. Derfor har vi ikke ale-

ne retten men også pligten til at vedligeholde området som et smukt naturområde. Men besty-

relsen udgør kun et lille del af den samlede medlemsskare, og derfor ønskede vi at høre med-

lemmernes ønsker, inden vi satte noget i gang. Og vi så helst, at der blandt medlemmerne var 

personer med særlig interesse for at gennemføre generalforsamlings beslutninger desangå-

ende, det såkaldte NATURudvalg. 
 

Resultatet foreligger nu og du kan se dem ved at klikke på nedenstående punkter: 

Svarskemaerne og deres behandling. 

Medlemmernes forslag og kommentarer. 

Undersøgelsesresultatet. 

Forslag til handlingsplan i 2013/2014. 
 

Vi har modtaget 41 tilbagemeldinger (det svarer til 46% af mulige), hvilket er mere end det 

dobbelte af, hvad bestyrelsen havde turdet håbe på. Vi håber så, at generalforsamlingen vil 

tage alle disse ønsker med i sine overvejelser, når den beslutter sig til, hvad der skal foretages 

i fællesområdet. Desværre har ingen overhovedet meldt sig som deltager i NATURudvalget. 
 

Resultatet i hovedtræk: 

Vigtigst er det, at stort set alle medlemmer ønsker området bevaret som det naturområde, det 

er i dag, d.v.s. bevaring af 

√ de høje fyrretræer langs havet mod syd 

√ de åbne område mod nord med de klippede græsarealer.  

√ klinterne, så de ikke skrider i havet. 

Men man vil gerne af med brombærkrattene og måske erstatte dem med små blomstrende 

(gerne duftende) planter, som er naturlige for et naturområde som vores. 

Med et foreløbigt beregningsresultat gik vi i Påsken sammen med Morten Alexandersen gen-

nem området for at konkretisere opgaven og sæt beløb på det arbejde, der tilsyneladende 

skulle udføres. Resultatet ses i de angivne beløb under punktet ”Undersøgelsesresultatet” 

samt ”Forslag til handlingsplan i indeværende regnskabsår”. 
 

Bestyrelsen lægger op til følgende på generalforsamlingen: 

Hvis der på generalforsamlingen heller ikke er medlemmer som ønsker at deltage i NATURud-

valget, skal bestyrelsen selv iværksætte de beslutninger, som generalforsamlingen vedtager. 

Emneområderne behandles som angivet i skemaet under ”Undersøgelsesresultatet”. 

Bruno Møller, der har været initiativtager til projektet, vil stå for indledningen og konklusionen. 

Freddy Wisler, der har lavet spørgeskemaerne, undersøgelsen og databehandlingen, vil stå 

for denne del af fremlæggelsen.  

Det er ikke nødvendigt at medbringe materiale til generalforsamling, idet alt bliver lagt frem på 

bordene. 
 

Bruno Møller & Freddy Wisler 
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