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Vedr. afklaring af tinglyste forpligtelser i fht. grundejerforeningen 

Kære nabo, 

Som du måske er klar over står Grundejerforeningen overfor en større investering i form af vedligeholdelse af 

Grundejerforeningens fællesveje. 

I den forbindelse blev der på den ekstraordinære generalforsamling stillet spørgsmål ved den undtagelse af 

betaling til Grundejerforeningens fællesveje, som i 2002 blev indført for foreningens medlemmer med udgang 

til Vejlands Allé. 

Argumentationen på daværende tidspunkt var, at parcellerne skulle fritages, da de udelukkende har grundareal 

ud til Vejlands Allé, som er offentligt ejet, og derfor stadig omfattet af kommunens administration og 

vedligeholdelse. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Vejlands Allé ikke er og aldrig har været en del 

grundejerforeningens område. 

Så vidt vides, er der tinglyst de samme servitutter på samtlige parceller i grundejerforeningen vedr. pligtigt 

medlemskab af foreningen, herunder pligt til deltagelse i vedligeholdelsen af fællesvejene, hvilket ovenstående 

beslutning på generalforsamlingen i 2002 strider imod. 

Bestyrelsen skal derfor anmode beboerne på Vejlands Allé 62, 70, 72, 78, 80 og 86 om at redegøre for og 

dokumentere evt. tinglyste servitutter, som fratager parcellen disse forpligtelser. 

Af hensyn til grundejerforeningens videre arbejde med at forberede finansieringen af vedligeholdelsesarbejdet, 

skal bestyrelsen anmode om, at ovenstående meddeles bestyrelsen inden 3 uger fra modtagelsen af denne 

anmodning. 

Du skal være opmærksom på, at ikke alle dokumenter er tilgængelige elektronisk via www.tinglysning.dk, men 

status for de enkelte dokumenter fremgår af hjemmesiden. 

For mit vedkommende er forpligtelserne i forhold til medlemskab af grundejerforeningen og betaling til 

vedligeholdelse af fælles veje og arealer angivet i et dokument fra 1926, men det vil sandsynligvis variere fra 

parcel til parcel. 

Med venlig hilsen, 

Grundejerforeningen Godthaabsminde 

 
 
Bestyrelsen v/Næstformand René Dan Adrian 

23. august 2010 
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