
Sellegårde Sommerhusforening. 

Efteråret er over os, kloakeringsarbejderne i vores område er ved at være afsluttet og det er tid til at udføre 

udendørsarbejder, såsom rydning af træer, beskæring af buske, oprensning af grøfter m.v., så området kan fremtræde 

pænt og ryddeligt til et forhåbentligt godt forår og en ny sæson i 2021.  

Som opfølgning på en beslutning vedtaget på vores seneste generalforsamling, vedrørende vores udenoms- og 

fællesarealer har vi i bestyrelsen været på en rundtur i området. 

I det store hele kan vi se at vores medlemmer passer godt på området, så det ser pænt og ryddeligt ud, der er dog 

enkelte det kniber med at overholde reglerne i vores vedtægter og deklarationer for området. 

Vi henviser her til vores Love & Vedtægter §2 som vedrører hegn, beplantninger, oprensning af grøfter m.v., tillige 

henvises til Deklarationens punkt b.   

På generalforsamlingen fremkom flere ønsker om hegn og beplantninger i vores område, blandt andet om opsætning 

af forskellige hegnstyper såsom tætte hegn, hegn af rionet m.v.  

Bestyrelsens beslutning går på at deklarationens bestemmelser om 

levende hegn SKAL overholdes, det er derfor besluttet at hvis der 

ønskes opsat tætte hegn eller hegn af rionet, skal disse også overholde 

reglerne om levende hegn, og disses placering som angivet i 

deklarationerne. 

Dette medfører at disse 

typer hegn skal 

tilplantes og tilsløres 

med beplantning, så de fremstår udsynsmæssigt som levende hegn, 

samtidig skal de vedligeholdes med klipning, højder m.v. som 

deklarationens punkter angiver. 

Hvis der ønskes opsat anden type hegn/afmærkning, bedes 

bestyrelsen underrettes før dette udføres, idet grundreglen med 

levende hegn SKAL overholdes. 

På rundturen måtte vi også konstatere at der flere steder manglede oprensning af vores afvandingsgrøfter, det 

påpeges at oprensningspligten henhører til den grundejer som har matrikel op til grøften/grøfterne, hvis denne pligt 

ikke overholdes således medstrøms parceller lider vandskade, vil det kunne medføre erstatningsansvar for den 

grundejer hvis grøfteandel ikke er vedligeholdt med oprensning.  

Bestyrelsen henviser til foreningens hjemmeside vedrørende Love & Vedtægter samt Deklarationen. 

www.sellegaarde.dk  

Vedrørende vores veje, som nu skulle være retableret efter kloakeringen i området, er der stadig enkelte 

hængepartier med Mariagerfjord Vand, som vi arbejder på at få løst. Det er især huller i sætninger i vejbelægningen, 

samt enkelte andre punkter, vi håber dog at få det løst, så vi til foråret har nogle gode veje igen.  

 

 

 

 

 

Med håb om ovenstående lille efterårshilsen vil blive taget 

positivt op, ønsker bestyrelsen et godt efterår og god vinter, 

så vi alle er klar til en ny sæson til foråret 2021. 

 

På bestyrelsens vegne      

Oktober 2020 
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