
 
 

Forslag til generalforsamling 2022 

 

Grantræ/juletræ på hjørnet v. Digesløjfen/Klokkergårdsvej 

 

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 placere et grantræ på det trekantede stykke på hjørnet af Digesløjfen og 
Klokkergårdsvej.  

Grantræet skal fungere som juletræ op mod jul, således at der sættes julelys på træet. Der kan i 
den forbindelse arrangeres juletræstænding/juletræsfest mv. 

Der er fundet en sponsor til selve træet. En grundejer på Digesløjften har tilbudt at sponsorere 
strøm til belysning. Belysning vil som udgangspunkt ske i de mørke timer om morgenen og igen 

eftermiddag/aften.  

Da der vil være tale om et grantræ af en mindre størrelse, vurderes det, at træet ikke vil genere de 
omkringliggende naboer væsentlige. Når træet med årene får en størrelsen, så det kan genere lys-
indfald mv. for naboerne, skal det vurderes, om grantræet skal fældes og erstattes med et nyt 
mindre træ.  
 

Udgifter 
Den eneste udgift der er forbundet med forslaget er indkøb af en lyskæde inkl., ledning til strøm-
kilde. Dette anslås til en udgift på 1.500 kr. 
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Det forudsættes, at træet kan plantes ved frivillig arbejdskraft på en arbejdsdag el.lign. Udgifter 
til gravearbejde samt jordforbedring anslås til ca. 1.000 kr.   

 

Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

 


