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Beretning for året 2010-2011 

 
 

Følle, maj 2011 
 

Bestyrelsen. 

 
Ved generalforsamlingen 2010 blev Hans Egon Jensen genvalgt, og undertegnede genvalgt 
som formand, og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som flg.:  
 
Hans Egon Jensen, Hybenvej 2, fortsatte som næstformand. Han har specielt haft ansvar for 
alt vedr. anlæg, veje, afløb (herunder ”Ålerenden”), kloakering m.m. (det vi lidt i spøg har 
kaldt ”minister for offentlige arbejder”). Hans Egon bor permanent på Følle Strand, og vi er 
glade for at have en, der bor fast hernede og løbende kan holde lidt øje med tingene. 
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. Herudover er foreningen kasserer iflg. 
traditionen fast medlem af festudvalget, der står for at arrangere generalforsamling og 
efterfølgende fest om aftenen. 
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. 
Linda Vahle Pedersen, Strandvejen 12 har fortsat sekretærposten, og hun har i årets løb 
sørget for at alt blev ført til protokols som det skal. 
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: 
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”Syddjurs kommune har accepteret, at en på lokalplankortet anført sti på matr.nr. 4cø ikke 
anlægges og at arealet heraf indgår i beregning af det grundareal, der kan udnyttes ved 
bebyggelse af det areal, der på vedhæftede rids er benævnt nr. 1. 
Arealet til sti, der er vist med skravering på vedhæftede rids, kan kræves anlagt af kommunen. 
Omkostninger til stiens eventuelle anlæg og vedligeholdelse heraf afholdes af 
Grundejerforeningen Røndegaard, idet stien vil indgå i foreningens øvrige fællesarealer. 
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 blev i juni 2009 holdt et møde mellem vores advokat og advokat Egholm, der 
repræsenterer Rønde Bud Transport, og der blev herefter blive udtaget stævning mod 
Landmålernes Forsikringsselskab. 

 
I årets løb er der fremsat et endnu et nyt forligstilbud fra Landmålernes Forsikringsselskab, og 
da dette var lige så uacceptabelt som de første, er der nu taget skridt til at få sagen afgjort 
med rettens hjælp. Der er udvekslet diverse påstande og svar i sagen, og blev onsdag d. 2-6-
2010 i afholdt et forberedende retsmøde, hvor der blandt andet blev taget stilling til en 
eventuel syns- og skønsforretning, der kan klarlægge de tre berørte medlemmers tab. 
Det skal siges at de to af kravene ligner hinanden temmelig meget, medens den tredje har et 
langt højere krav, hvilket har medvirket til at sagen er trukket i langdrag. 
Et stridspunkt er blandt andet begrebet ”herlighedsværdi” og hvorvidt der skal erstattes for 
dette udover det rent faktiske tab af kvadratmeter. 
 
I den mellemliggende periode er der sket det, at udpegelsen af en syns- og skønsmand netop 
er sket. Vi har fra RGF’s side ikke rykket for dette, idet de tre berørte grundejere nu er 
repræsenteret af deres egne advokater, og derfor ligger udspillet nu hos dem. 
 
En klog mand har engang sagt, at jura og retfærdighed ikke nødvendigvis er det samme, men 
ingen har påstået at RGF eller bestyrelsen har begået fejl i denne sag, og almindelig 
retfærdighed tilsiger derfor også, at vi ikke kan blive pålagt erstatningsansvar. 
 
 
Økonomi 
 
Som vedtaget i 2008 har vi anvendt stort set den resterende del af formuen på at udbetale 
tilskud til kloakering, og som man kan se af regnskabet er stort set hele formuen nu brugt, så 
vi nu er nede på en almindelig kassebeholdning. Det betyder også at kontingentet for 
fremtiden igen skal tilbage på et normalt niveau, hvor langt den største del udgøres af 
jordskatten, der er ca. 10,50 kr/m²/år. 
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Kloakering 
 
Kloakeringen i vores område er nu færdiggjort og de sidste arbejder er afsluttet m.h.t. 
retablering af veje og afløsbriste m.m. Vi har haft et godt samarbejde med alle involverede 
entreprenører og myndigheder, tidsplanerne er - på trods af to strenge vintre - stort set 
overholdt, og det er mit indtryk at alle er glade for at vi har fået det lavet. 
 
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. Fristen for tilslutning i vores område er nu overskredet 
Eksisterende toiletsamletanke kræves ikke fjernet.  
 
 
 
Vejudvalget. 
 
Vi er via SGFS medlemmer af det fælles vejudvalg, og hertil betaler vi 100 kr. pr år pr 
medlem, (ved en fejl oplyste jeg 200 kr sidste år), der har grund der støder op til det, der 
benævnes fælles stamveje. Det er i vores tilfælde Valmuevej (og Røllikevej, hvor der dog ikke 
er medlemmer af vores forening der har adresse).  
De vigtigste opgaver er at sørge for en rimelig vedligeholdelse af de fælles stamveje, og som 
et underpunkt til dette, at forsøge at dæmpe støvgener fra de grusbelagte veje. 
Selvom Kaj Christensen ikke længere er medlem af bestyrelsen, har han påtaget sig at 
varetage vores interesser i dette udvalg, og det siger vi ham tak for. Han har ikke ønsket at 
fortsætte, og vi vil derfor ved konstitueringen efter denne generalforsamling udpege et nyt 
medlem. 
Fra en enkelt af vores naboforeninger er der et ønske om at vi skal betale pr medlem og ikke 
som nu efter hvor mange grunde, der støder op til fælles stamveje, men foreløbig har vi 
kunnet afvise dem. Vi havde ikke mulighed for at deltage i mødet, der i år var d. 9. april, men 
kan af referatet se at emnet om vores betaling igen har været oppe. Vi vil fortsat afvise dette. 
 
 
 
Ålerenden og oversvømmelser 
 
…og så er vi kommet til Ålerenden, som jo nu i årevis har været  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. Vi har en løst formuleret klage fra et af Følletoftens medlemmer 
på Valmuevej om at en sideledning skulle være stoppet, men indtil videre har der ikke været 
noget mere konkret om dette, og da det er en sideledning må vi henvise til at det påhviler det 
enkelte medlem. 
 
Den nye drænledning, som vi har anlagt på Røllikevej og et stykke ind på Valmuevej har vist 
sig at fungere som den skal, selvom den ved en enkelt lejlighed har været belastet til grænsen 
for sin kapacitet. 
Vi har bedt Følletoften Grundejerforening , som vi har givet lov til at tilslutte deres ledning til 
vores, under forudsætning af at de: 

1. Fremsender tegning over omfanget af ledningsnettet som de har tilsluttet 
2. Bekræfter at de ikke uden vores tilladelse tilslutter yderligere 
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3. Eventuelt også betaler et bidrag til anlægsomkostningen. 
De har skriftligt svaret tilbage, at de ikke kan opfylde nogen af kravene overhovedet, så her 
ligger en opgave for den bestyrelse, som skal fortsætte efter generalforsamlingen i dag.  
 
 
 
Formandsmødet – Sammenslutningen af Grundejerforeninger ved Følle Strand, SGFS  
 
Lørdag d. 18 juni afholdes det årlige formandsmøde, og de vigtigste punkter på dagsordenen 
er stort set de samme som sidste år, dog efter forslag fra os selv med den ændring, at vi 
aftaler et sæt spilleregler for samarbejdet i stedet for en egentlig forening, som vi mente ville 
for bureaukratisk i forhold til opgavens størrelse. 
Herudover vil der komme 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, men har besluttet at vi vil bidrage med max. 30,- kr./medlem til en 
advokatundersøgelse. 
 
Øvrigt 
 
Nogle medlemmer arbejder for tiden med 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 


