
Velkommen til Generalforsamlingen 2021



Dagsorden



1. Valg af 
dirigent og 
referent 

► Bestyrelsen foreslår Thomas Eriksen 
som dirigent. 

► Bestyrelsen foreslår Karina Koefoed-
Nielsen som referent. 



2. Bestyrelsens beretning
a) Året 2020 



2. Bestyrelsens 
beretning
b) Principper for Vedligehold af 
Grønne Fællesarealer 



Udviklingen i grøn vedligehold
► Den grønne vedligehold har på få år udviklet sig

► Fra bar mark til fuldt udbygget område
► Forskellige leverandører af grøn vedligehold
► I 2019/2020 udarbejdet principper for vedligehold af ydre skel
► I 2020/2021 en samlet plan for grøn vedligehold af hele området
► Konkrete ad hoc møder med grundejere
► Nedsat en arbejdsgruppe
► Kontakt til vild med vilje konsulent
►Der er i 2021 skruet ned for intensiteten

►Arealer som sidste år blev slået 4 gange om året slås nu kun 2 gange om året 
►Arealer som sidste år blev slået hver 2. uge slås nu kun hver 3. uge



Formål & baggrund
►En af grundejerforeningens opgaver er at sikre vedligehold af 

fællesarealer og -anlæg. 

►Bestyrelsen har derfor vedtaget nogle rammer og principper, som 

► skaber fundament for bestyrelsens ansvar for at planlægge og sikre vedligehold af 
fællesarealer. 

► anvendes når der indhentes tilbud fra leverandører
► sikrer at grundejerne ved hvad de kan forvente i forhold til vedligehold af 

fællesarealer.
►Rammer og principper tager primært udgangspunkt i

► Sorø Kommunes lokalplan SK47
► Sorø kommunes vedligeholdelsesplan
► Grundejernes ønsker



Plan for vedligehold 2021

►Disse arealer slås 2 gange årligt:
► Stort græsareal ved stendyssen
► De store vandstrøg - der slås udenom blomster ved brønde indtil afblomstring
► LAR-render med tværgående granitsten
► Stendiger
► Sider og top af de to kælkebakker

►Disse arealer slås hver 3 uge:
► Flade græsarealer ved alle veje/rundinger
► Flade græsarealer ved kælkebakker, vandstrøg mv
► Stier på kælkebakker
► Rabatter langs vejene
► Stier ved det store græsareal ved stendyssen
► Stier som overgår til græsstier
► Stier med stenmel/slotsgrus afbrændes



2. Bestyrelsens 
beretning
c) Indlæg fra 
”Klokkergårdens 
Trafikudvalg”

Gener fra støj og trafik i Klokkergården

Fortsat tæt dialog med Sorø kommune omkring 
mulige tiltag for nedbringelse af støj- og 
hastighedsgener, som mange også løbende gør 
opmærksom på.

Hastighedsgener er så belastende, at flere i 
området har forsøgt at bestille 
hastighedskontrol hos politiet, dog hver gang 
med et afslag. 



Fortsat
Sorø kommune – action punkter 

• Opsætning af ”hvide byport skilte” ved indkørsel til Klokkergården
• Der er fejlagtigt ikke opsat 40 km hastighedsskilte i Klokkergården og Rørstensgården. Det skal ske når 

hastighedsgrænse er lavere end byzone hastighedsgrænse. Kommunen afstemmer tilladelse med politiet 
før opsætning.

Tiltag til fastholdelse af fokus på overholdelse af 40 km hastighed i området:

• Minimering af gener fra byggetrafik fra Rørstensgården. 
• Dialog omkring etablering af udkørsel fra Rørstensgården til Smedevej og Sognefogedvej
• Aktuelt indleveret høringssvar af bestyrelsen pr. 26. august 2021 til kommunen

• Dialog med plejehjems direktør vedr. kontakt til entreprenør/investor bag for at skabe opmærksomhed på 
byggekørsel, tidsrammer og støj.  

Dialog med kommunen omkring overholdelse af retningslinjer for max støj i 
boligområder:

Trafikudvalget har dialog med plejehjemmet:



Fortsat

► Hvad kan du selv 
bidrage med: 
► Fokuser på at reducere 

trafikstøj og glæd din nabo. 

► Kør efter forholdene og 
maksimalt 40 km i timen.

► Max 40 km i timen er hvad 
der må køres, for at din bil 
ikke støjer mere end de 
miljømæssige 
støjretningslinjer for 
området.     



Fortsat

►Kort dialog omkring forholdene
► Fortæl eksempler på de gener du/I oplever.

► Hvad kan vi selv gøre? 



2. Bestyrelsens beretning
d) Indlæg fra ”Arbejdsgruppe vedr. 
blomster, træer og beplantning”



Pause



3. Fremlæggelse af det reviderede 
årsregnskab til godkendelse 



Fortsat



Fortsat



4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, 
herunder fastsættelse af kontingent og 
indskud ved ejerskifte 



5. Behandling af indkomne forslag 

► Punktet udgår, da ingen er modtaget. 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Maria Riis, Grubeløkken 6 er på valg og modtager genvalg for en 2-årig 
periode. 

b) Karina Koefoed-Nielsen, Randstenskransen 8 er på valg og modtager genvalg 
for en 2-årig periode.

c) Ole Hansen, Barnedysringen 6 er på valg og modtager genvalg for en 1-årig 
periode. 

d) Rasmus Sinding, Grubeløkken 8 er på valg og modtager genvalg for en 2-årig 
periode. 

e) Kasper Buhr Jeppesen, Digesløjfen 12 er på valg og modtager genvalg for en 
1-årig periode. 



7. Valg af suppleanter

a) Suppleant (pt. ingen) for en 2-årig periode. 

b) Suppleant (pt. ingen) for en 1-årig periode. 



8. Valg af bilagskontrollant/revisor og 
suppleant 

a) Revisor: Camilla Bjørn Mørup, Randstenskransen 10 – modtager genvalg. 

b) Suppleant: Steffen Christiansen, Barnedysringen 2 – modtager genvalg.



9. Eventuelt 



Tak for i dag!


