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Fremstilling af, at Grundejerforeningen overtager en række fællesarealer fra 
Region Sjælland 
 

Dette er et beslutningsgrundlag om overtagelse af fællesarealer i Annebergparken til behandling på en ekstraordinær 

generalforsamling i Grundejerforeningen Annebergparken tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19.00 i Festsalen, 

Grønnegården, Annebergparken 50, 4500 Nykøbing Sjælland. 
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Baggrund 
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Annebergparken (GFA) har siden 2010 været i dialog med Region Sjælland om 

formelt at overtage dels de fællesarealer i Annebergparken, som GFA fra GFA’s dannelse i 2003-4 har haft 

driftsansvaret for, dels de fællesarealer som der i øvrigt er i Annebergparken.  

 

I de første år var dialogen præget af, at Region Sjællands fremtidige tilstedeværelse i Annebergparken var uafklaret. I 

2015 og 2016 har dialogen været præget af, at Region Sjælland arbejdede aktivt på at lukke Psykiatrihospitalet i 

Nykøbing Sjælland. 

 

Regionsrådet i Region Sjælland har den 23. august 2016 godkendt, at Region Sjælland sælger/overdrager nærmere 

bestemte bygninger på Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland til Freja. Freja er navnet på Statens Ejendomsselskab, 

som er et selskab som har til formål at overtage/erhverve faste ejendomme fra staten (eller selskaber, hvori staten er 

medejer) eller regionerne med henblik på videresalg til tredjepart. Overdragelsen er i praksis sket den 1. oktober 2016 

og sker matrikulært inden for kort tid.  
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Region Sjælland ønsker at overdrage de omtalte fællesarealer til GFA i overensstemmelse med den dialog, som 

bestyrelsen i GFA har haft med Region Sjælland.  

 

Tiden er derfor nu kommet til, at bestyrelsen kan lægge et forslag frem for grundejerne om, at GFA overtager ansvaret 

for alle fællesarealerne i Annebergparken. 

 

Områdets helhed og sammenhæng 
Sammenfatning: Bestyrelsen i GFA vurderer, at det er i Annebergparkens interesse, at GFA har rådighed over og 

ansvar for den samlede vedligeholdelse og udvikling af områdets fælles veje, stier og grønne områder til gavn for 

områdets grundejere og områdets helhed og sammenhæng. 

 

Kortmateriale 

Region Sjælland har pr. 1. oktober 2016 overdraget de fleste tilbageværende regionale bygninger til Freja. På kortet på 

bilag 1 kan man se, hvilke bygninger og grunde det drejer sig om, det er dem, der er markeret med gult. De ikke-

markerede arealer på kortet er de øvrige grundejeres matrikler. De veje og fællesarealer, som dette forslag om 

overtagelse handler om, er skraveret mørkegrønne. Det er de arealer, GFA kan overtage. De lysegrønne arealer er de 

arealer, GFA skal overtage.  

 

I forhold til tidligere, hvor der år efter år er blevet brugt meget tid på at drøfte, hvem der havde ansvaret for hvad, er 

dette kort ret detaljeret og dermed mere brugbart, samt i overensstemmelse med både de historiske hensigter og de 

fremtidige planer for området. 

 

Det har siden 2002 været Deklaration fra 20. juni 2002 og Påtegning på deklaration lyst den 20. juni 2002 (fra 7. 

november 2002), herunder det tilknyttede ikke særligt tydelige deklarationskort (se bilag 3), der har bestemt, hvilke 

områder GFA har haft – og har – driftsansvaret for. Det er de arealer, der i bilag 3 er markeret med gråt, brunt eller har 

påført et G eller L. I henhold til GFA’s vedtægter skal GFA overtage disse arealer, når Region Sjælland måtte ønske 

det, og det er tilfældet nu.  

 

Som det fremgår, er de fleste veje allerede en del af GFA’s drift. 

 

Kriterier for overtagelse 

Bestyrelsen har lagt følgende kriterier til grund i afvejningen af, om GFA kan og bør overtage et kan-areal (som GFA 

altså ikke skal overtage, jf. deklarationen), nemlig om arealet: 

 

 Er offentligt tilgængeligt, typisk ved at ligge i forlængelse af et andet fællesareal, hvad enten der er tale om en 

vej eller et grønt område, og er logisk og rigtigt udmatrikuleret/udstykket/afgrænset 

 Bliver brugt allerede i dag som fællesareal eller har et potentiale til at blive brugt som fællesareal pga. 

hensynet til Annebergparkens helhed og sammenhæng, som GFA i henhold til foreningens vedtægter er sat til 

at varetage, herunder også sammenhængen til de omkringliggende arealer, fx Strandengen, Egebjergvej, 

Grønnehave Skov, Landskabsbyen, Mosbyvej m.v. 

 Er nævnt i officielle dokumenter som fællesareal, fx er område F i lokalplanen udlagt til netop fælles brug 

 Ikke er behæftet med en pligt til at betale ejendomsskat, eller i al fald ikke nogen høj ejendomsskat, samt ikke 

indeholder større, ukendte fremtidige udgifter 
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Som det fremgår af kortet i bilag 1 vil GFA med dette forslag udvide antallet af meter vej og kvadratmeter p-pladser en 

smule og udvide det samlede areal af grønne områder en del.  

 

Områdets helhed og sammenhæng 

Annebergparken er et helt særligt sted. Annebergparken adskiller sig fra andre områder på to konkrete måder. Den 

første er de smukke bygninger i Bedre Byggeskik-stil. Den anden er de åbne og varierede parkarealer, som ligger 

udstrakt mellem bygningerne. Det er de to særpræg, som tilsammen udgør et unikt og harmonisk stykke kulturarv, som 

vi skal passe på. 

 

Både Lokalplan 2015-55 (se fx bilag 5-a) og den tilhørende bygnings- og landskabsregistrant, samt øvrige dokumenter 

der gennem tiden er produceret for at beskrive og bevare området, handler om det harmoniske forhold mellem 

bygninger og omgivelser, hvad enten det er park, haver, mark, skov eller fjord. Det forhold er noget i sig selv, bringer 

daglig glæde til os der bor her og for alle dem, der bevæger sig gennem Annebergparken. Og det er også med til at gøre 

Annebergparken økonomisk attraktiv at bo i. Det gør mange af boligerne til liebhaverboliger, og det gør utvivlsomt 

vores område mere værd, at vores bygninger er omgivet at noget smukt.  

 

Det kræver imidlertid, at vi – nu hvor arealerne overgår fra offentlig (regionalt) ejerskab – formår at beskytte områdets 

sammenhæng, helhed og fælles brug. Det betyder, at vi skal forhindre, at Annebergparken over tid forvandler sig til et 

”ordinært” parcelhuskvarter, bliver til et område som alle andre eller gror til og forfalder. Det er til skade for områdets 

grundejere, hvis GFA ikke søger og bruger den indflydelse, der her er mulighed for.  

 

Visioner og planer 

For at få et overblik over hele Annebergparkens arealer og deres stand har bestyrelsen i GFA i 2016 fået udarbejdet en 

visionsplan for Annebergparkens fællesområder. Se bilag 2. Det er GHB Landskabsarkitekter, der har udført arbejdet. I 

planen er det muligt for bestyrelsen og andre interesserede ”at se 5-10-25 år ud i fremtiden” og på den måde blive klædt 

på til at sikre vores områdes unikke parkkarakter.  

 

Visionsplanen er ikke en facitliste for, hvad der skal eller kan ske med Annebergparken. Der er forslag til tiltag i planen, 

som ikke vil vinde gehør og blot er forslag. Den er en professionelt udarbejdet rettesnor eller inspirationskatalog for de 

store yderligere potentialer, som Annebergparken utvivlsomt rummer.  

 

Tiltagene i visionsplanen har to overordnede mål, nemlig at: 

 

1. Sikre den enestående helhedsoplevelse af Annebergparken og anlæggets særlige kvaliteter 

2. Gradvist konvertere årlige driftsmidler fra passivt arbejde som fx græsslåning til tiltag, der aktivt giver 

merværdi for området (der er fx besparelser at hente ved konverteringen af over 10.000 m2 græsarealer, som 

omlægges fra brugsplæne til naturgræs).  

 

GFA har dermed ikke tænkt sig ”bare” at overtage arealerne. Fællesarealerne bør – over tid og som økonomien giver 

mulighed for det – udvikles eller forandres, nogle så de bliver billigere at drive, andre så de bliver brugt til noget og 

bliver et aktiv for området. Det er den eneste måde at tænke lige så mange år frem, som vores forgængere har været så 

fremsynede at gøre. 
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Økonomi 
Sammenfatning: Bestyrelsen i GFA vurderer, at GFA kan drive og over årene udvikle Annebergparken inden for den 

eksisterende ramme pr. fordelingstal, dvs. så kontingentet pr. år pr. fordelingstal ikke er eller bliver mere, end det er i 

dag (2.337,20 kr.) og alene fremover vil blive indeksreguleret efter pris- og lønudvikling. 

 

For ikke på et tidspunkt at blive overrasket over fremtidige forhold har bestyrelsen grundigt undersøgt, om overtagelsen 

af veje og grønne arealer indebærer udgifter, som er for store til, at kontingentet kan holdes på 2016-niveau. Det har ført 

bestyrelsen omkring skatteforhold, forsikringsforhold, ledninger/rør i jorden og naturligvis arealpleje. 

 

Skat og forsikring 

Skatten på fællesarealer er efter reglerne 0 kr., da værdien sættes til 0 kr., da arealerne ikke kan benyttes til beboelse 

eller til at bygge på. Det er GFA’s bestyrelses vurdering, at GFA højst kan risikere at betale et ganske lille beløb 

(anslået < 20.000 kr./år) i ejendomsskat og forsikring på stald, skur og lade, som er de tre ”bygninger”, som er med i 

aftalen. De tænkes bl.a. lejet ud til områdets beboere og brugt til GFA-materiel. 

 

SKAT har den 1. december 2016 meddelt Region Sjælland, at grundværdien for matr. 1ep, Annebergparken 4a, 

Fjordsletten, er blevet ændret fra 403.200 kr. til 0 kr. Det betyder, at der ikke længere skal betales ejendomsskat af 1ep-

matriklen. Netop denne afgørelse har været en af de udeståender, der har forsinket processen frem mod den 

ekstraordinære generalforsamling.  

 

Kloakledninger 

Odsherred Forsyning har planlagt fase 3 af øvelsen ”Separatkloakering i Annebergparken”. De første to faser var i hhv. 

2007-8 og 2011-12. Fase 3 bliver i 2017-18. Som det ser ud nu bliver fase 3 også sidste og afsluttende fase – så er hele 

området separatkloakeret. 

 

Nykøbing Sjælland Varmeværk og Odsherred Forsyning drøfter de mulige synergieffekter ved at samgrave (se nedenfor 

om fjernvarmeledninger), og GFA er orienteret og inddraget i hensynet til retablering af veje, fortove og stier i hele 

Annebergparken. 

 

Der bliver retableret uden omkostninger for GFA, men der kan komme mindre merudgifter til udskiftning af gamle 

vejbrønde (både på veje der i dag er en del af GFA’s drift og veje, der ikke er) (anslået 40-50.000 kr.), da det ikke er 

hensigtsmæssigt at sætte gamle brønde ned igen. Det er til gavn for GFA og er i overensstemmelse med praksis for de 

tidligere to faser.  

 

Fjernvarmeledninger 

Nykøbing Sjælland Varmeværk vil i 2017-18 renovere samtlige fjernvarmeledninger i Annebergparken. 

 

Nykøbing Sjælland Varmeværk og Odsherred Forsyning drøfter de mulige synergieffekter ved at samgrave (se ovenfor 

om kloakledninger), og GFA er orienteret og inddraget i hensynet til retablering af veje, fortove og stier i hele 

Annebergparken. 

 

Der bliver retableret uden omkostninger for GFA. 
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Vandledninger 

Odsherred Forsyning, som har ansvaret for Nykøbing Vandværk, drøfter de mulige synergieffekter ved at samgrave i 

forbindelse med separatkloakeringen og renoveringen af fjernvarmeledningsnettet, se ovenfor. 

 

Der bliver retableret uden omkostninger for GFA. 

 

Drænledninger 

Bestyrelsen har i løbet af processen fået et godt overblik over drænledningerne i området. De løber i det hundrede år 

gamle hospitals- og plantageområde på kryds og tværs, nogle stadig aktive, mange ikke. GFA har til Odsherred 

Forsyning videreformidlet et ønske om at sørge for, at drænledningerne hvor det er muligt bliver koblet på 

regnvandsledningerne i forbindelse med den forestående sidste fase af separatkloakering i Annebergparken. Odsherred 

Forsyning har meddelt, at den vil se velvilligt på anmodningen. Den sidste fase bliver som nævnt efter planen 

gennemført i 2017-2018. 

 

Der kan komme mindre udgifter (anslået < 20.000 kr.) til GFA i denne forbindelse. 

 

Der bliver retableret uden omkostninger for GFA. 

 

Fibernettet 

Ingen bemærkninger. Følgevirkninger af gravearbejde på GF-arealer i forbindelse med fremtidige udstykninger bliver 

retableret uden omkostninger for GFA.  

 

Arealplejeudgifter 

Annebergparken bliver i dag vedligeholdt af Grøn Vækst, som er et anlægsgartnerfirma med afdelinger i Slagelse, 

Greve, Hillerød og Odense. Grøn Vækst overtog i oktober 2015 udbudsentreprisen efter LK Gruppen, der gik konkurs i 

efteråret 2014. 

 

Grøn Vækst har givet tilbud på at vedligeholde alle Annebergparkens fællesarealer, både GFA’s nuværende og de 

arealer, som fremgår af dette materiale. Tilbuddet er baseret på, at standarden er som i dag. Det er ikke en høj standard, 

det er en effektiv, prisbevidst og også lidt mangelfuld standard. Tilbuddet lyder på lige under 350.000 inkl. moms. I dag 

betaler vi godt 275.000 inkl. moms. Så prisen stiger altså med ca. 25 %.  

 

Bestyrelsen har brugt tilbuddet til at finde ud af, hvad det vil koste, hvis vi ikke gør noget andet end det, Region 

Sjælland og GFA gør og har gjort i dag. Det er dermed sådan et ”det kan vi da bare blive ved med”-tilbud. 

Ambitionerne kan starte dér, selv om bestyrelsen gerne vil mere. Det fremgår af tilbuddet, at kan-arealerne ikke er 

driftsøkonomisk tunge arealer. 

 

Udgifter til vintervedligeholdelse 

GFA har i samarbejde med Region Sjælland og Freja defineret niveauet for vintervedligeholdelse for vinteren 2016-17. 

Det er meningen, at det – nu hvor området ikke længere er et hospitalsområde – skal være billigere end hidtil at rydde 

sne og salte fortove og veje, bl.a. fordi der vil være færre præventive udkald. Men det skal naturligvis stadig være 

lovligt. Arbejdet bliver udført af en underentreprenør til Grøn Vækst. 
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Overordnet forslag til budget for det første år, 2017 

Budgetforslaget ser ud som nedenfor. Bemærk, at det et forslag, som skal behandles på en ordinær generalforsamling. 

Forslaget er slet og ret baseret på at have et kontingent pr. fordelingstal på ca. 2300-2400 kr. pr. år som hidtil. 

 

Indtægter 2017 Budget Note 

Kontingent 1.500.000 Beløbet afspejler, at vi i 2017 har et stort 

fordelingstal. Det er sat til et rundt tal her. 

I praksis vil vi nok sætte det en kende 

lavere. 

   

Omkostninger 2017   

Vedligeholdelse af grønne områder, veje og stier - 

grunddrift 

350.000 Det er en stigning på 25 % i forhold til de 

nuværende grunddriftsudgifter på veje og 

grønne arealer. Men det er et niveau, hvor 

det ofte er nødvendigt med tilkøb i løbet af 

året. 

Udvikling af grønne områder, veje og stier 815.000 Bliver prioriteret på den ordinære 

generalforsamling den 19. april 2017. Med 

et stort beløb til at begynde med kan vi 

komme i gang med flere ting, som 

”trænger” 

Vintervedligeholdelse 75.000 Dette beløb har altid varieret og vil altid 

variere, afhængig af hvilken vinter vi har. 

Gadelamper, strøm + reparationer 90.000 Strømmen koster ca. 55.000, 

reparationerne fra 20-35.000. 

Skat og forsikringer 20.000  

Administration 40.000  

Revision 10.000  

Henlæggelse til uforudsete udgifter eller ekstra opgaver 100.000 Det kan fx være hårde vintre, 

følgevirkninger af separatkloakering o.l.  

I alt 1.500.000  

I alt pr. fordelingstal 2.374,42 P.t.: 2.337,20 kr. 
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Overordnet forslag til budget for 2018 og videre frem 

Budgetforslaget ser ud som nedenfor. Bemærk, at det et forslag, som skal behandles på en ordinær generalforsamling. 

Forslaget er slet og ret baseret på at have et kontingent pr. fordelingstal på ca. 2300-2400 kr. pr. år som hidtil, dvs. som i 

eksemplet ovenfor at holde fast i den nuværende udgift for hver enkelt grundejer på lige under 200 kr. om måneden pr. 

fordelingstal. 

 

Indtægter 2018 og videre frem Budget Note 

Kontingent 1.100.000 Beløbet afspejler, at vi i 2018 har et lavere 

samlet fordelingstal end i 2017, men stadig 

at vi har et større samlet fordelingstal end i 

2015. 

   

Omkostninger 2018 og videre frem   

Vedligeholdelse af grønne områder, veje og stier - 

grunddrift 

350.000 Det er en stigning på 20-25 % i forhold til 

de nuværende grunddriftsudgifter på veje 

og grønne arealer. Men det er et niveau, 

hvor det ofte er nødvendigt med tilkøb i 

løbet af året. 

Udvikling af grønne områder, veje og stier 415.000 Bliver prioriteret på de ordinære 

generalforsamlinger i april i årene 

fremefter. 

Vintervedligeholdelse 75.000 Dette beløb har altid varieret og vil altid 

variere, afhængig af hvilken vinter vi har. 

Gadelamper, strøm + reparationer 90.000 Strømmen koster ca. 55.000, 

reparationerne fra 20-35.000. 

Skat og forsikringer 20.000  

Administration 40.000  

Revision 10.000  

Henlæggelse til uforudsete udgifter eller ekstra opgaver 100.000 Det kan fx være hårde vintre, 

følgevirkninger af separatkloakering o.l.  

I alt 1.100.000  

I alt pr. fordelingstal 2.376,65 P.t.: 2.337,20 kr. 

 

GFA’s likviditet er pr. 311216 på ca. 700.000 kr. Det er med forbehold for, at regnskabet for, at år 2016 endnu ikke er 

endelig afsluttet – afvigelsen fra dette tal vil under alle omstændigheder være begrænset. Den gode likviditet skyldes, at 

GFA gennem længere tid har vidst, at Region Sjælland en dag ville benytte sig af reglerne i vedtægternes § 11 og bede 

GFA om at overtage fællesarealer. 

 

Likviditeten og den årligt sunde økonomi gør, at GFA kan drive og udvikle alle Annebergparkens fællesområder uden 

at hæve kontingentet pr. fordelingstal. Bestyrelsen forventer, at den fra år 1, dvs. fra 2017, kan gå i gang med at udføre 

dele af de planer, der står i visionsplanen, og med generalforsamlingernes godkendelse kan gennemføre de fleste planer 

inden for 5-12 år, i al fald de planer der bør blive til noget.  
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For at opsummere er årsagen til, at det kan lade sig gøre at drive arealerne inden for den eksisterende udgift pr. 

fordelingstal, at: 

 

 Kan-arealernes grønne arealer ikke er særlig driftstunge 

 Fællesarealerne kan drives prisbilligt, især hvis vi sørger for, at de bliver bragt ind i en mere ekstensiv og 

fornuftig drift, uden at arealerne mister deres nytte som fællesarealer, og uden at de holder op med at bidrage 

til at skabe værdi for Annebergparken 

 Fællesarealerne kan forandres løbende og over flere/mange år; GFA kan sprede udgifterne ud og gå området 

igennem ”skive for skive”, som økonomien tillader det de enkelte år 

 Der er mange om at betale (se nedenfor om fordelingstal) 

 

Når de ønskede tiltag er gennemført, og vi er på den anden side af store gravearbejder, vil det efter al sandsynlighed – 

altså selv med de øgede fællesarealer – være muligt at sætte kontingentet ned pr. fordelingstal. 

 

Fordelingstal, simulering 

Bestyrelsen har simuleret GFA’s samlede fordelingstal til, hvad det vil være, hvis GFA overtager fællesarealerne og når 

Region Sjælland har udstykket Elmehus og Birkehus, og når Freja har udstykket Grønnegården og øvrige bygninger, 

formentlig i 2018. Det er vedlagt som bilag 6. Det er en slags forestillet ”slut-situation”. 

 

Bestyrelsen har også simuleret GFA’s samlede fordelingstal til, hvad det vil være i 2017, som vil være et overgangsår 

med et højt samlet fordelingstal, hvilket skyldes, at Freja ikke endnu vil have udstykket ret mange ejendomme og 

dermed vil være to grundejere med et fordelingstal på 266. Simuleringen er vedlagt som bilag 7. 

 

Alternativer til at overtage 

Alternativet til en overtagelse fra Region Sjælland af de relevante kan-arealer er, at Freja ejer og har ansvaret for 

arealerne. De vil efter bestyrelsens vurdering komme til at henstå så prisbilligt som muligt, hvilket ikke er til gavn for 

området. De sidste mange år har vist os, at det kræver en aktiv og fremtidig tilstedeværelse i området at forholde sig 

aktivt til områdets fællesarealer. 

 

Bestyrelsen har også overvejet den mulighed, at GFA overtager dele af kan-arealerne og ikke andre. Men Region 

Sjælland har afvist denne mulighed og bestyrelsen finder den heller ikke gangbar, da den ikke er i overensstemmelse 

med formålet med at overtage, nemlig at beskytte og benytte området helhed og sammenhæng. 

 

Jura 
Sammenfatning: GFA skal overtage visse fællesarealer – det er dem, der er markeret med brunt eller gråt eller med L 

eller G på deklarationspåtegningskortet fra 2002 (bilag 3). GFA kan overtage visse andre fællesarealer – det er dem, 

der er skraveret med en mørkegrøn farve på det nye kort (bilag 1). 

 

Det er vigtigt at sige, at det alene er kan-arealerne, der er til diskussion på den ekstraordinære generalforsamling, da 

GFA – som ordlyden afslører – skal overtage skal-arealerne. 

 

Lokalplan 2015-55 Annebergparken  

GFA har efter lokalplanens § 13 ansvaret for en del, når det handler om områdets helhed og sammenhæng. Se ordlyden 

af § 13 i vedtægterne i bilag 5-a. 
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I henhold til lokalplanen er Område F – det er arealet syd for administrationsbygningen fra tennisbanen til Poppelhus’ 

vestside (se bilag 5-b) – sat af til fællesareal. 

 

Vedtægterne  

I vedtægterne står der i § 1.1, at ”Foreningens navn er Grundejerforeningen Annebergparken, der omfatter 

ejendommene matr.nr. 1 ac og 1 ad, Annebjerggård, Nykøbing S. Jorder og matr. nr. 1 d, Grønnehave, Nykøbing S. 

Jorder, samt ejendomme som udstykkes heraf”. 

 

I vedtægterne står der i § 2.1, at ”Grundejerforeningen har til formål at varetage medlemmernes interesser og medvirke 

til sikring af områdets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i overensstemmelse med de for området gældende 

bestemmelser, herunder lokalplan 2015-55 Annebergparken”.  

 

I vedtægterne står der i § 3, at ”Grundejerforeningen varetager drift-, ren- og vedligeholdelse af de på området værende 

fællesarealer, således som disse opgaver og arealer er defineret i deklaration tinglyst den 20. juni 2002 og 

deklarationspåtegning tinglyst den 7. november 2002, således at området til stadighed fremstår som et rent og vel 

vedligeholdt sted, og således at bebyggelse og beplantning mv. stedse opretholdes i overensstemmelse med de for 

området gældende lokalplaner mv.” 

 

I vedtægterne står der i § 11, at ”Grundejerforeningen har pligt til, såfremt Region Sjælland måtte ønske det, at tage 

skøde på veje og fællesarealer, således som disse er defineret i deklarationspåtegning tinglyst 20. juni 2002. 

Overdragelsen sker vederlagsfrit og i øvrigt for Region Sjællands regning”. 

 

Deklarationen 

I deklarationspåtegning tinglyst 20. juni 2002 står der, at: ”Grundejerforeningen Annebergparken kan træffe beslutning 

om yderligere udvidelse af fællesarealerne”. 

 

Beslutningsprocedure 

Regionsrådet i Region Sjælland har den 23. august 2016 godkendt, at Region Sjælland overdrager dele af 

Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland til Freja. 

 

I vedtægterne står der i § 7.3, at ”Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, 

eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af grundejerforeningens medlemmer efter 

fordelingstal. Det påhviler bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling på samme måde som til ordinær 

generalforsamling med 14 dages varsel inden 14 dage efter modtagelse af begæringen”. 

 

I forhold til GFA’s overtagelse kan-arealerne er det GFA’s administrationsselskab DATEA’s vurdering, at det – 

forudsat at overtagelsen sker på rimelige vilkår og den ikke kræver en ekstraordinær indbetaling fra medlemmerne, 

hvilket er tilfældet her – kan ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte eller ved skriftlig fuldmagt. Vi ser af 

habilitetsmæssige årsager bort fra Region Sjællands stemmer ved afstemningen/optællingen.  

 

Forslaget kræver en tilretning af vedtægternes § 3. 
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Bestyrelsen vurderer entydigt, at denne overtagelse sker på rimelige vilkår, følger hensynet til ejernes fælles interesser 

om en ensartet vedligeholdelse og udvikling af området i dets helhed og i overensstemmelse med lokalplanen samt ikke 

kommer til at kræve en ekstraordinær indbetaling fra medlemmerne. 

 

Hvad sker der nu? 
Hvis generalforsamlingen på sit ekstraordinære møde den 31. januar 2017 godkender bestyrelsens indstilling, så 

overtager GFA ansvaret for driften af alle fællesarealer i Annebergparken pr. 1. februar 2017. Arealerne bliver 

umiddelbart efter overført i tinglysningssystemet til GFA. Det sker i praksis ved, at de bliver udstykket fra 1ac-

matriklen, som i dag er den tilbageværende stormatrikel fra hospitalets tid. 

 

Bestyrelsen forventer på den ordinære generalforsamling den 18. april 2017 at fremlægge en plan for, hvilke tiltag det 

er muligt at gennemføre inden for de første 1-2-3 år. Bestyrelsen forventer endvidere at fremlægge de overordnede 

planer for udviklingen af området i det eller de kommende år på hver generalforsamling herefter. 

 

Hvis generalforsamlingen ikke godkender bestyrelsens forslag, så vil Region Sjælland overdrage arealerne til Freja. 

Bestyrelsen forventer, at arealerne vil ligge hen, uden at der sker andet end det allermest nødvendige (i lovlig stand). 

 

Indstilling  
Bestyrelsen indstiller, at: 

 

 Generalforsamlingen tager til efterretning, at den overtager de fællesarealer, som GFA efter vedtægten, 

deklarationen/deklarationspåtegningen og lokalplanen skal overtage 

 Generalforsamlingen godkender at overtage de øvrige fællesarealer som beskrevet i bilagte kort og i denne 

fremstilling samt justerer vedtægternes § 3 i overensstemmelse hermed 

 

Bilag 
Der er disse bilag til denne sag: 

 

1. Kort over forslag skal- og kan-arealer til overtagelse 

2. Visionsplan for fællesarealer og overordnet sammenhæng (juli 2016) – det er en stor fil, du kan se den 

elektronisk på http://www.annebergparken.dk/ekstraordinaer-generalforsamling-materiale.  

3. Deklarationspåtegningskort 

4. GFA’s vedtægter med tilføjelse med rødt i § 3 

5. Udvalgte kort- og tekstudsnit 

6. Fordelingstal simuleret til 2018 som en fremtidig ”slutsituation” 

7. Fordelingstal simuleret til 2017 som en mellemsituation 

8. Uddrag fra visionsplanen 

 

Alt sagsmateriale ligger også på GFA’s hjemmeside under ”Ekstraordinær generalforsamling – materiale”. Se også 

hjemmesiden for yderligere dokumenter og yderligere oplysninger: www.annebergparken.dk  

 

-- 
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