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Beretning for året 2006-2007 

 
 

Ugelbølle, maj 2008 
 

Bestyrelsen. 

 
Ved generalforsamling 2007 var der genvalg på alle næsten alle poster, og efterfølgende 
konstituerede bestyrelsen sig som flg.:  
Kaj Christensen, Valmuevej 16, som næstformand. Kaj er fortsat som ”minister for offentlige 
arbejder”, idet han med sikker hånd har taget sig af alt vedr. anlæg, veje, afløb (herunder 
”Ålerenden”), kloakering m.m. 
Holger Degn, Toftgaardsvej 10, er fortsat kasserer, og med hans baggrund i bankverdenen 
har han forestået en omlægning og opdatering af hele regnskabssystemet, så det nu er 
tilpasset en situation, hvor vi både administrerer et større beløb, og samtidig skal holde styr på 
hvem der har andel i dette.  
Hans Egon Jensen, Hybenvej 2, fortsatte på sekretærposten, og har sørget for at alt blev ført 
til protokols som det skal. Hans Egon bor nu permanent på Følle Strand, og vi er glade for at 
have en, der bor fast hernede og løbende kan holde lidt øje med tingene. 
Svend Erik Sahl, Valmuevej 47, blev nyvalgt sidste år, og har fået til opgave blandt andet at 
holde styr på erstatningssagen vedr. landmålerfejl, som han jo selv har en interesse i, og i 
øvrigt har han med en baggrund som ejendomsmægler været en værdifuld hjælp omkring 
lovgivning, forsikringer etc. 
Jeg selv hedder Villy M. Andreassen, Toftgaardsvej 23, og er formand.  

De nye grunde på Valmuevej – landmålerfejl 

 
Kort resume:  
Efter opmåling og frasalg af 6 grunde på Valmuevej har det vist sig at landmåleren havde lavet 
en fejl, hvorved tre af grundene (dem, der ligger ud mød Røllikevej) blev reduceret i størrelse i 
forhold til hvad der var solgt. For de to nederste havde dette kun som konsekvens, at 
grundarealet blev mindre end forventet, hvorimod det for den øverstes vedkommende også 
resulterede i en reduceret byggeret, idet grunden kom under en grænse for dette. Man vedtog 
at kontakte en advokat, der på alles vegne kunne udrede trådene m.h.t. erstatning fra 
landmålerens forsikringsselskab. 
Juridisk kan de tre medlemmer kræve erstatning af Røndegaard Grundejerforening, som så 
igen kan kræve erstatning af Bøgh & Krabbe. Da vi måske nok juridisk har en konflikt med de 
tre medlemmer, men i praksis har interessesammenfald, foreslog vi i bestyrelsen at alle fire 
parter gjorde fælles sag, og sammen med foreningens advokat søgte at få en løsning igennem 
snarest muligt.  
Som følge deraf blev der i 2007 holdt et møde hos advokaten, hvor to af de tre medlemmer 
var til stede sammen med undertegnede. Viktor Madsen, der repræsenterede ejeren af de to 
grunde, der støder op mod Følletoften, fremkom her med et helt nyt forslag: at den offentlige 
gangsti mellem hans to grunde blev sløjfet, og grunden mod Røllikevej flyttes 2 m. ind således 
at hans to grunde støder sammen uden gangsti imellem.  
Gangstien havde vi i bestyrelsen oprindeligt ikke ønsket, men det blev dengang forlangt fra 
kommunens side at den skulle være der, så vi accepterede dette forslag, der i øvrigt burde 
være i alles interesse, også Bøgh & Krabbes, da de jo ville spare noget erstatning. Der afgik 
straks et brev fra advokaten til Bøgh & Krabbe, og herfra gik der igen en henvendelse af sted 
samme dag til kommunen, hvor sagen i blev afgjort i marts 2008, som følger: 
 
‰Syddjurs kommune har accepteret, at en på lokalplankortet anfŒrt sti på matr.nr. 4cŒ ikke 
anlÕgges og at arealet heraf indgår i beregning af det grundareal, der kan udnyttes ved 
bebyggelse af det areal, der på vedhÕftede rids er benÕvnt nr. 1. 
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Arealet til sti, der er vist med skravering på vedhÕftede rids, kan krÕves anlagt af kommunen. 
Omkostninger til stiens eventuelle anlÕg og vedligeholdelse heraf afholdes af 
Grundejerforeningen RŒndegaard, idet stien vil indgå i foreningens Œvrige fÕllesarealer. 
Påtaleret tilkommer Syddjurs kommune.‰ 
 
I skrivende stund har Syddjurs Kommune endnu ikke tinglyst deklarationen, så der er dermed 
heller ikke nogen afklaring på erstatningssagen/byggetilladelse for denne grund. 
 
Status på hele sagen er i dag at de to nederste grunde mod Valmuevej burde være tæt på en 
afgørelse af erstatningssagen, og at advokaten om nødvendigt forsøger snarest at indkalde til 
et fællesmøde med RGF, de berørte lejere, landmåleren og dennes forsikringsselskab, for om 
muligt at få en hurtig afklaring på de manglende punkter. 
M.h.t. den øverste grund, Valmuevej 45, er sagen mere kompliceret. Dels har det trukket ud 
med Syddjurs Kommunes godkendelse af den nævnte ændring af lokalplanen, og dels er 
kravene fra denne lejer mere omfattende end for de øvrige tos vedkommende.  
Muligvis derfor valgte den pågældende på et tidspunkt at engagere egen advokat og udtræde 
af samarbejdet med RGF’s advokat. Hvornår eller hvordan denne sag kan afsluttes tør jeg ikke 
spå om. 
Generelt er det stadig vores forventning at hele sagen ikke kommer til at koste foreningen 
noget. 
 
Formuen 
 
Sidste år godkendte generalforsamlingen at bestyrelsen havde forudbetalt for tilslutning til 
kloak på alles vegne, og det har senere vist sig at være en overordentlig fornuftig beslutning. 
Hvis vi skulle have betalt i år ville prisen være steget med i alt ca. 17% til 31444,20 kr., 
hvilket er langt mere end den rente, som vi ville kunne have fået ved at lade pengene stå i 
banken. 
Sidste år bebudede vi et forslag til i år, om at der udbetales tilskud til etablering af kloakering 
for de medlemmer, der har andel i formuen, da det førnævnte kloakeringsbidrag kun dækker 
etablering af hovednettet og ikke tilslutningen inde på den enkelte grund. 
Som I kan se af dagsordenen er dette sket med et forslag om at udbetale 25.000,- kr. i 
tilskud, og vi vil selvfølgelig anbefale at stemme for dette forslag. 
Beløbet er valgt så der stadig er en rimelig formue tilbage til blandt andet de stigende 
jordskatter m.m. Disse må påregnes at stige med 5 % årligt i en længere årrække. 
Herudover er der i år et andet forslag omkring drænledning, der vil gøre et mindre indhak i 
formuen, men mere derom senere. 
Endelig fik vi i efteråret 2007 en uforudset omkostning på ca. 50.000,- kr. til reparation af 
Ålerenden, der var kollapset mellem Toftgaardsvej og Strandvejen. Vi valgte at få fornyet hele 
stykket til en PVC ledning, der nu skulle kunne holde i mange år. 
 
Kloakering 
 
Som sikkert alle har bemærket er hovedledningen nu så godt som færdiggjort på Strandvejen, 
og efter planen skulle de første kunne blive tilsluttet i løbet af 2008.  
I hovedtræk skulle tilslutning kunne ske for Strandvejen og Hybenvej i år når den planlagte 
pumpestation kommer i drift, og for den resterende del af foreningen i løbet af 2009. 
Mere præcise planer end dette har vi ikke kunnet få, men efterhånden som opdaterede planer 
foreligger vil de blive lagt ind på hjemmesiden www.foellestrand.dk  
Når tilslutningsmulighed er etableret vil der fra kommunens side blive sat en frist, hvorefter 
man har pligt til at være tilsluttet. For god ordens skyld skal det tilføjes at der kun må tilføres 
spildevand, d.v.s. at det ikke er tilladt at lede regnvand eller overfladevand i ledningen, og at 
tilslutning skal foretages af en autoriseret kloakmester. Eksisterende toiletsamletanke kræves 
ikke fjernet. Der arbejdes efter aftale ikke i juni, juli og august. 
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Ålerenden og oversvømmelser 
 
Ingen generalforsamling uden en snak om Ålerenden.  
 
 
Ålerenden er den populære betegnelse for den regnvandsledning, der løber helt oppe fra 
Århusvej, ned over markerne og videre gennem Følletoften, skråt ind over den nye udstykning 
på Valmuevej, over Toftgaardsvej ved nr. 22, over grunden Strandvejen nr. 18 (Holiday), 
hvorefter kommunen overtager og den løber ud i Vigen neden for det offentlige toilet.  
Selvom vedligeholdelsen af Ålerenden påhviler det enkelte medlem, over hvis grund Ålerenden 
løber, har vi en gammel vedtagelse om, at foreningen vedligeholder hovedledningen, men dog 
ikke eventuelle stikledninger.  
 
Ålerenden var allerede ved sidste års generalforsamling kollapset på Holiday-grunden, og Kaj 
Christensen har i sommeren 2007 sørget for at hele stykket fra samlebrønden Toftgaardsvej 
22 og ned til Strandvejen (hvor kommunen overtager) er blevet skiftet for en pris på ca. 
50.000,- kr. 
Syddjurs Kommune har, som forventet, ikke villet deltage i denne omkostning, men har til 
gengæld lovet at frakoble sig Ålerenden fuldstændigt, sådan at tilløbet fra et regnvandsbassin 
med en 110 mm ledning nu bliver ledt til Ugelbølle Bæk. 
Syddjurs Kommune har dog alligevel vist god vilje, ved at etablere en 400 mm ledning fra 
Røllikevej til Ålerenden på Strandvejen, hvorved der åbnes mulighed for at tilslutte yderligere 
dræn. 
 
Som planlagt er der etableret en afløbsrist til den renoverede Ålerende på Toftgaardsvej ved 
nr. 22, som vi håber – sammen med renoveringen af Ålerenden – kan reducere eller fjerne 
oversvømmelserne på Toftgaardsvej, og herudover vi undersøger stadig muligheden for noget 
tilsvarende på Valmuevej ved den nye udstykning. 
 
I foråret 2008 blev vi kontaktet af Følletoften Grundejerforening, der havde et projekt klar til 
etablering af en ny drænledning, der skal løbe fra deres område ovenfor vores, ned gennem 
Røllikevej og tilsluttes den kommunale drænledning på Strandvejen.  
Kaj Christensen og jeg afholdt et møde med dem i slutningen af april, hvor de forelagde en 
pris på ca. 145.000,- kr. for dette, og ønskede at vi deltog i denne udgift med 40 % = 
58.000,- kr.  
Følletoften vedtog enstemmigt at gå videre med projektet på deres generalforsamling 3. Maj i 
år. 
På trods af frakobling af tilløb fra regnvandsbassin, renovering etc. er vi stadig ikke sikre på at 
der er kapacitet nok i Ålerenden, samtidig med at der kommer en del overfladevand fra det 
ovenfor liggende område (Følletoften), og alt i alt mente vi det kunne være en god ide at 
anbefale generalforsamlingen at stemme for et sådant tilskud, og dette blev sat på 
dagsordenen til denne generalforsamling som et forslag fra bestyrelsen. 
Dette selvfølgelig under forudsætning af at det noget skitseprægede projekt blev 
konkretiseret, og at vores krav og ønsker til projektet blev rimeligt tilgodeset. 
Følletoftens bestyrelse havde kun tilbud fra én entreprenør, og vi bad dem om for god ordens 
skyld at tage et eller flere kontroltilbud. Seneste melding går nu på at det oprindelige tilbud 
viste sig slet ikke at holde, og at prisen er væsentligt højere, men vi har alligevel valgt at 
fastholde forslaget som et tilskud på 40 %, dog maksimalt 58.000,- kr., og håber så på at 
Følletoften selv kan fremskaffe den manglende finansiering. I modsat fald vil vi igen tage 
emnet op på næste års generalforsamling. 
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Vejudvalget 
 
Det fælles vejudvalg har holdt sit årlige møde i marts i år. Man har accepteret at forestå 
vedligehold af rensebrønde, også på en eventuel ny drænledning på Røllikevej. 
Ellers er man enige om ikke at foretage sig mere end det mest nødvendige indtil 
kloakeringsarbejdet er færdigt. 
Det læs grus, som vi plejer at have liggende til fælles afbenyttelse på grunden Valmuevej 39, 
kan af gode grunde ikke ligge der længere, men der vil komme et læs andetsteds – muligvis 
på en af vendepladserne ved Valmuevej. Hold selv øje med det. 
 
 
Øvrigt 
 
Toilettømningsprisernes himmelflugt har givet anledning til en del utilfredshed, og på det 
kommende formandsmøde d. 7 juni vil emnet blive taget op. 
Jeg blev i foråret kontaktet af NRGI, som spurgte om vi ville være interesserede i en tilslutning 
til fibernet, og jeg bad dem sende materiale, som jeg vil videresende til formandsmødet. Hvis 
man har interesse i dette kan man tilkendegive dette på NRGI’s hjemmeside. 
 
Almindelig vedligehold – formaningstalen - vejmænd 
 
Som altid vedlægges indkaldelsen til generalforsamling den såkaldte ”Formaningsside”, der 
indeholder bla.a. flg.:  
 
Alle former for hække og levende hegn, der adskiller parcellen fra foreningens veje og stier, 
skal holdes klippet, således at veje og stier får den bredde de er udlagt i. 
 
Det er vejmændenes ret og pligt at påtale det, hvis det ikke overholdes. 
 
Der er lagt et link til hegnsloven ind på hjemmesiden www.foellestrand.dk, hvor også 
lokalplanen forefindes, og ellers må vi opfordre til sund fornuft, hensyntagen og godt 
naboskab. 
 
 
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle, der har ydet en indsats for foreningen i årets løb.  
Det gælder bestyrelsen, festudvalget, vejmændene, revisorerne og også alle de menige 
medlemmer, der har været med til at gøre RGF til en levende og engageret forening. 
 
 
Villy M. Andreassen 
Formand 


