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Referat af mødet den 12. november 2014 

 Møde sted: Geo Partner, Birk 

 

Deltagere: Asbjørn Hoff Lauridsen, Claus Damgaard og Søren Jespersen-Skree 

 

På mødet blev nedenstående spørgsmål besvaret. 

1. Kan den deklaration bruges som vi har eller hvad skal rettes? 

 Geo Partner var meget tilfreds med det arbejde vi allerede have lavet. De havde nogle 

enkelte ændringer som laves. De ville bl.a. lave et rids (kort over skovbælter på 

grundene) over området, så man kan tinglyste det eksisterende træbælte, så der bliver 

taget hensyn til dem der kun har 2m eller ingenting nogle steder. 

 

2. Skal alle skrive under? 

 Alle skal ikke skrive under, for at det kan blive til noget. 

 

3. Hvis nej hvad så (giver det mening så)? 

 Ja, det gør det. Men det giver selvfølgelig ingen mening, hvis der er mange som ikke vil 

være med. I det tilfælde hvor nogle ikke ønsker at skrive under, bliver skovbæltet mod 

denne nabo bare ikke tinglyst (med mindre de giver tilladelse). 

 

4. Fælles eller enkelt tinglysning? 

 Tinglysningen er en fælles tinglysning. Hvilket betyder at vi skal betale for en tinglysning 

og ikke 20 stk. (ca. 2000kr + Geopartner arbejde).  

 

5. Kan man ophæve en tinglysning? 

 En tinglysning kan kun ophæves, hvis vi på en generalforsamling bliver enige om det eller 

af kommunen. 

 

6. Skal naboen skrive under på tinglysningen? 

 Ja, naboen skal skrive under på tinglysningen. Vil din nabo ikke det, kan træbæltet 

mellem dig og din nabo ikke tinglyses. Men de andre sider kan godt (se også punkt 3). 

 

7. Hvad med hegnsloven? 

 Når tinglysning er skrevet under, vil hegnsloven træde ud af kræft. 

 

Geo Partner arbejder lige nu på at rette deklarationen og lave ridset over alle matriklerne. Når første udkast 
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er færdigt vil bestyrelsen komme rundt eller indkalde til møde (vil blive besluttet senere). 

For at vi kan komme i mål med ønsket om at få tinglyst skovbælterne, kræver det at alle parter strækker sig 

lidt og vi når til enighed. Umiddelbart bliver det udfordringen med højden, her vil Geopartner prøve at finde 

en løsning og formulering alle kan blive enige om. 

Vi skal huske på at det er bedre med et tinglyst skovbælte end eventuelle nye naboer der fjerner det hele. 

Når vi høre noget fra Geopartner, vil I høre nærmere.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Referent: Søren Jespersen-Skree 


