
 
 

Forslag til Generalforsamling 2022 

 

Beplantning i alle vej-rundinger 

 

Baggrund 
I takt med at alle grunde i Klokkergården nu er bebygget, er det tid til at fokusere på at lægge pla-
ner for yderligere beplantning af området. 

I foråret 2021 efterlyste bestyrelsen således grundejere, som havde lyst til at deltage i en arbejds-
gruppe, hvis opgave var, at komme med forslag til en plan for flere træer, blomster, buske, 

Der var stor interesse for at deltage, og der blev nedsat en arbejdsgruppen med en bred repræ-

sentation. 

Arbejdsgruppen fremlagde allerede på generalforsamlingen i 2021 flere forskellige forslag til be-
plantning i området. 

En plan for beplantning af området skal tage højde for økonomi, den almindelige grønne vedlige-
hold samt pasning af de nye beplantninger. 

På den baggrund har bestyrelsen og arbejdsgruppen drøftet en plan for, hvor og hvornår de frem-
lagte ideer sættes i værk, således at ikke alle initiativer sættes i værk på én gang. 

Nedenfor fremgår et forslag til et initiativ, som forslås iværksat i 2022. 

 

Forslag 

Der stilles forslag om at tilbyde alle 8 veje følgende: 

Vej-rundingerne beplantes med nedenstående træer og buske: 
 

 2 Paradisæbletræer Scarlet el.lign, 

 2-3 Rød hyld Black Beauty 50 cm el. lign. 

 6-7 Buskrose Fru Dagmar Hastrup el.lign 

 
Der vil derudover blive indkøbt Champost jordforbedring, stolper 200 cm Ø6 samt opbinding.   

Forslaget tager afsæt i, at rundingerne skal tilplantes med samme beplantning, for at bevare en 
vis ensartethed i Klokkergården. 

De udvalgte træer og buske plantes ud på arbejdsdagen den 24. april 2022. Der vil blive udleveret 
en oversigt over, hvordan de skal placeres i de enkelte rundinger, da der skal tages højde for pla-

cering af kassetter. Desuden skal planterne placeres således, at den grønne vedligehold kan køre 
rundt om flere buske/træer på én gang. Der vil således ikke blive slået græs rund om hvert enkelt 
busk/træ. 
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Hver vej aftaler, hvornår og hvem der står for at vande disse træer og buske, indtil de får godt fat. 
Det anbefales, at hver vej udpeger en ansvarlig. 

Gravearbejde vil blive arrangeret. 

Der gives derfor mandat til bestyrelsen om at forestå en afstemning, der har til formål at klar-
lægge for hver enkel vej, om der er et flertal, der ønsker at gøre brug af tilbuddet. 

Resultatet af afstemningen offentliggøres hurtigst muligt, således evt. levering kan ske før ar-
bejdsdagen den 24. april. 
 
 
Udgifter 

Der er indhentet forskellige tilbud, og det økonomisk mest fordelagtige tilbud er afgivet af Plante-
forum i Ringsted.  Udgift til planter, stolper mv vil udgøre ca. 25.-27.000 kr., hvis alle 8 veje til-
slutter sig tilbuddet. 

Derudover vil der være udgift til gravearbejde mv.,  således at der alt i alt afsættes 30.000 kr. i 

budgettet. 

Det forudsættes, at planterne/træerne kan plantes ved frivillig arbejdskraft på en arbejdsdag 

el.lign. 

 

Behandling af forslaget 
Forslaget er vedtaget, hvis der på generalforsamlingen er simpel stemmeflerhed herfor. 

Hvis forslaget ikke vedtages, kan der ikke ske beplantning i rundingerne på de 8 veje. 

 

Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

 

 


