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Beretning for året 2008-2009 

 
 

Ugelbølle, maj 2009 
 

Bestyrelsen. 

 
Ved generalforsamling 2008 var der genvalg på 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. Desværre ønsker Kaj ikke at genopstille, og vi søger derfor 
hans afløser. 
Holger Degn, Toftgaardsvej 10, er fortsat kasserer, og med hans baggrund i bankverdenen 
har han forestået regnskabssystemet, 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, 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 og erstatningssag 

 
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.‰ 
 
Syddjurs Kommune fik tinglyst deklarationen i efteråret 2008, og herefter gjorde vi sammen 
med vores advokat kravene imod Landmålernes Forsikringsselskab op til ca. 600.000,- kr. 
Efter overordentlig lang betænkningstid svarede de med et forligstilbud på 300.000,- kr., (for 
øvrigt med en svarfrist på kun 4 dage!) hvilket vi selvfølgelig afviste, samtidig med at vi bad 
dem betale dette beløb som en a conto afregning. 
Det ville de ikke og vores anmodning om af få specificeret hvordan de var kommet frem til de 
300.000,- kr. blev besvaret med et nyt forligstilbud i begyndelsen af januar, denne gang 
reduceret til 240.000,-kr. Med den fremfærd må vi nok erkende at Landmålernes 
Forsikringsselskab synes at være interesseret i at trække sagen i langdrag, og at vi næppe når 
nogen løsning på sagen uden en retssag. 
Der vil i den kommende uge blive holdt et møde mellem vores advokat og advokat Egholm, 
der repræsenterer Rønde Bud Transport, og der vil herefter blive udtaget stævning mod 
Landmålernes Forsikringsselskab, men vi forventer ikke nogen afgørelse før om ca. 1 år. Dette 
skyldes at der er lang ventetid på byretssager, samt at sagerne skal afgøres samlet. 
 
 
Formuen 
 
Sidste år godkendte generalforsamlingen at bestyrelsen at der udbetales tilskud til etablering 
af kloakering for de medlemmer, der har andel i formuen, da det indbetalte kloakeringsbidrag 
kun dækker etablering af hovednettet og ikke tilslutningen inde på den enkelte grund. 
Der blev i begyndelsen af december 2008 udbetalt kr. 25.000,- til medlemmerne på 
Strandvejen, og når det bliver muligt at tilslutte på hhv. Toftgaardsvej, Hybenvej og 
Valmuevej vil et tilsvarende beløb blive udbetalt til de medlemmer, der har en andel i formuen. 
Beløbet er valgt så der stadig er ca. 300.000,- kr. tilbage til eventuelle nye opgaver, 
eksempelvis drænledning på Valmuevej/Røllikevej, der vil gøre et mindre indhak i formuen, 
men mere derom senere.  
Formuen er dog, når tilskud til kloakering er udbetalt til alle medlemmer, så langt nede, at vi 
igen skal til at betale fuldt bidrag til jordskatter. 
 
Kloakering 
 
Hovedledningen nu færdiggjort på Strandvejen, og alle her har mulighed for – og for øvrigt 
pligt til – at blive tilsluttet, hvilket langt de fleste også er. 
I henhold til planen skulle etablering af kloakledningen ske for den resterende del af 
foreningen i løbet af 2009, hvilket indebærer tilslutning senest i foråret 2010.  
Jeg har i denne uge været i kontakt med Ingeniør John Madsen, Syddjurs Kommune, og han 
bekræfter at denne plan skulle holde. 
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 
 
…og så er vi kommet til Ålerenden, som jo efterhånden er et fast punkt på dagsordenen. 
 
 
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.  
 
Syddjurs Kommune har etableret en 400 mm ledning fra Røllikevej til Ålerenden på 
Strandvejen, hvorved der åbnes mulighed for at tilslutte yderligere drænledninger på  
Røllikevej og de ovenfor liggende veje.. 
 
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 2008, 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 
2008. 
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 generalforsamlingen sidste som et forslag fra bestyrelsen, og det blev da også 
vedtaget. 
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.  
Dette resulterede i, at vi fik en pris, der steg til ca. 3 gange det oprindelige, og vi fandt på den 
baggrund ikke at der længere var nogen fordel for os ved at køre projektet i fællesskab med 
dem. Der var også uklarheder om omkostningsfordelingen ved den fremtidige drift, ligesom 
det ville blive en langtrukken affære at skulle afvente 2 bestyrelser og generalforsamlingers 
godkendelser af alle handlinger, så vi valgte at fortsætte med et projekt, der er klart 
afgrænset til vores eget område, og som nu er igangsat til en pris på ca. 125.000,- kr. 
Projektet indebærer at der etableres drænledning med afløbsriste i vejen 3-4 steder op langs 
Røllikevej ca. til midten af den midterste af de nye grunde (Svend Erik Sahls grund), og at der 
tilsvarende lægges en ledning hen ad Valmuevej til ca. indkørslen til de 6 nye grunde, hvor der 
ligeledes etableres en afløbsrist i vejen. På både Røllikevej og Valmuevej vil drænledningerne 
give mulighed for at Følletoften kan tilslutte sig, hvilket vi har en klar forventning om at de 
gør, da en del af oversvømmelsesproblemerne skyldes manglende vedligehold af deres egne 
drænledninger. 
Formelt skal Syddjurs Kommune godkende tilslutningen, og ansøgning er indgivet og afventer 
svar. Vi forventer at bede entreprenøren gå i gang så snart denne godkendelse foreligger, også 
selv om dette skulle falde i sommerperioden, idet vi kun forventer at det vil tage ca. en uge at 
etablere.  
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Vejudvalget 
 
Det fælles vejudvalg har holdt sit årlige møde i påsken hvor der blev drøftet en mulig afløser til 
Knud Kannegård. Han har stået for at bestille vedligeholdelse af vejene, men han ønsker at 
stoppe. Derefter blev det drøftet hvordan der kunne skrabes flere penge sammen, man ønsker 
at alle foreninger skal betale efter faktisk medlemstal. Vi betaler nu for 26 fordi vi ikke har så 
mange der har adresse til veje der bliver vedligeholdt. Kaj Christensen protesterede mod at vi 
skulle have en stigning på 200 %, hvilket svarer til 4000 kr. om året. Derefter blev det 
besluttet at bruge de gamle fordelingstal indtil videre, og så vil det blive taget op næste år. 
 
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 vi har bestilt et par big-bags, der er placeret 
på Ankerpladsen, og man kan så hente efter behov til vedligehold af Toftgaardsvej og 
Hybenvej – de øvrige veje falder ind under den fælles vedligeholdelse. 
 
Formandsmødet 
 
Lørdag d. 6 juni afholdes det årlige formandsmøde, og de vigtigste punkter på dagsordenen er 
at få formaliseret formandsmødet som en egentlig forening med et sæt vedtægter for 
Sammensluning af Grundejerforeninger ved Følle Strand (Forslaget til vedtægter kan lånes til 
gennemsyn hos undertegnede), og en orientering vedrørende tilslutningsbidrag opkrævet 
tilbage i 1982 ved Blombjergparkens Grundejerforening. Sidstnævnte er en sag hvor man 
mener at vi allerede har betalt for kloakeringsbidrag tilbage i 1982, og at vi derfor ikke skal 
betale nu igen. Vi er i vores bestyrelse noget skeptiske overfor om dette har nogen chance for 
at komme igennem. 
 
Øvrigt 
 
Nogle medlemmer arbejder for tiden med planer om at udmatrikulere deres grunde, og jeg vil 
bare nævne, at det er en mulighed, som alle frit kan benytte sig af, idet grundene jo under alle 
omstændigheder tilhører medlemmerne, og derfor kan ejerskabet overføres uden videre. Dog 
skal siges at RGF ikke vil have hverken udgifter eller nævneværdigt arbejde med dette, og at 
det sandsynligvis vil blive dyrere i jordskat. 
 
 
 
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 


