
Indkomne forslag 
 

1. ---------- Videresendt meddelelse ---------- 
Fra: Anders Nerild <anders@nerild.dk> 
Dato: 16. aug. 2021 20.26 
Emne: Ændrings foreslag til trailer parkering. 
Til: Christian Sabber <sabber@email.dk> 
Cc: 
 
FUKA foreslår at hvis en trailer skal stå på p pladsen SKAL der være hus nr på. 
Der har været mistanke om at der står trailere på p pladsen som ikke hører til 
kildedalen.  
 
Venlig hilsen 
Anders Nerild. 
 

2. Fra: Nina Skou <nskou@hotmail.com> 

Dato: 11. aug. 2021 21.13 

Emne: Re: Indkaldelse til Generalforsamling i Kildedalens Grundejerforening 

Til: Kildedalens bestyrelse <bestyrelsen@kildedalen.dk> 

Cc: 

 

Kære bestyrelse 

 

Vi vil gerne forslå at følgende tages op på Generalforsamlingen:  

- at de orange skilte erstattes af skilte, der minder om dem i Favrholmvænget og at der ses 

på om skiltningen giver meningen for udefrakommende. 

- at reglerne omkring brug af bommen og færdsel på stierne (brandvejen?) diskuteres.  

- placering af skraldespande/hvor skal skraldespandene placeres?  

 

Med venlig hilsen Jørgen Nøddebo Petersen og Nina Skou, nr. 64 

3. Fra: Helle Thingmann <helle@thingmann.dk> 
Dato: 15. aug. 2021 10.01 
Emne: Re: Indkaldelse til Generalforsamling i Kildedalens Grundejerforening 
Til: Kildedalens bestyrelse <bestyrelsen@kildedalen.dk> 
Cc: 
 
 

4. Hej  
 
Jeg kunne godt tænke mig at vi drøfter beskæring af træer på fælles områderne. De 
trænger til en kraftig overhaling.  
 
Hilsen Helle Madsen i nr 18. 
 
Fra: Jacob Winther <JW@KM.DK> 
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Dato: 25. aug. 2021 17.30 
Emne: SV: Indkaldelse til Generalforsamling i Kildedalens Grundejerforening 
Til: Kildedalens bestyrelse <bestyrelsen@kildedalen.dk> 
Cc: 
 
Kære bestyrelse 

 
Hermed et ændringsforslag til generalforsamlingen.Tak for jeres ihærdige arbejde med at 
bygge fællesskab i Kildedalen – jeg håber I vil se mit indspark som med- og ikke modspil.  
 
De bedste hilsner Jacob Winther 
 
 _____________________ 
 
2 ændringsforslag til forslaget om trailerparkering m.m. 
 
Overvejelserne forud for ændringsforslagene 
 
Mit ønske for fællesskabet i Kildedalen er, at vi giver plads til, at vi hver især kan udfolde os (køre 
ting i trailere eller holde ferie i campingvogne, parkeres vores biler,…) viser respekt for det vi har 
fælles.  
 
Som jeg forstår bestyrelsens argument, er den primære årsag til deres forslag, at nogle ikke vil 
respektere reglerne for det vi har fælles. Derfor må vi lave reglerne dem, så det passer til dem, der 
ikke respekterer det vi har fælles. Den udvikling er jeg ked af. Vi skal ikke give mere plads til 
selviskheden – det ødelægger os selv og vores fællesskab. Lad os snakke med hinanden, låne af 
hinanden, finde løsninger med hinanden og ikke imod hinanden. 
 
Derudover forstår jeg også bestyrelsens analyse af parkerings-situationen sådan, at vi får behov for 
mere plads til bilerne – ikke mindre. Dette er i sig selv et argument imod deres forslag. 
 
Jeg så gerne at vi fandt en løsning, der giver os samme muligheder for at udfolde os, men hvor vi 
bruger vores fællesskab som udgangspunkt for løsningen på vores trailerbehov, campingvogns-
forberedelse og parkeringsudfordringer fremfor individuelle løsninger.  
 
Derudover har vi i Danmark et godt demokratisk princip om retfærdighed, som jeg ikke synes 
forslaget lever op til: Hvis vi tillader trailerparkering er det kun rimeligt, at der gøres plads til at alle 
kan have deres trailere parkeret. En optælling af trailere i Kildedalen viser, at der pt. er 23 trailere i 
Kildedalen. Jeg spørger (retorisk!): Er en fair løsning at lave færre end 23 pladser til trailere? Skal vi 
slås om, hvem der må holde der? Hvis ’din plads’ er tager, når du kommer tilbage med din trailer 
efter at have brugt den, hvor vil du så stille din trailer?  
 
Derudover må jeg spørge i tråd med tanken om retfærdighed: Hvad er argumentet for, at vi skal 
give plads til trailere kan stå på vores parkeringsplads året rundt, hvis man ikke må have 
campingvogne stående?   
 
M.h.t. Forslag 2, så er det kun relevant, hvis bestyrelsens forslag vedtages: Mit argument er her, at 
hvis det kun bliver i trailerområdet man kan parkere sin campingvogn, vil det formentlig i praksis 
betyde, at man ikke vil kunne klargøre sin campingvogn inden ferien. Jeg forestiller mig nemlig, at 
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trailerområdet altid vil være (over)fyldt med trailere og det derfor i praksis vil være umuligt at finde 
plads til en campingvogn. 
 
Forslag 1 – trailerforening 
 
Jeg foreslår, at der oprettes en ’trailerforening’. Alle, der er med i trailerforeningen kan bruge af 
foreningens trailere. Alle trailere parkeret på Kildedalens parkeringspladser tilhører og forvaltes af 
trailerforeningen og kan frit bruges af foreningens medlemmer. 
 
Der nedsættes et udvalg til at udarbejde vedtægter mv. for trailerforeningen. 
 
Det er stadig muligt at have en privat trailer på sin egen matrikel. 
 
Forslag 2 – placering af campingvogne  
 
Jeg foreslår at campingvogne kortvarigt kan parkeres i eller så tæt som muligt på området foreslået 
til trailerparkering. 
 
Som delforslag foreslår jeg også at ’kortvarigt’ defineres til ’10 dage’. 

 
 

 


