
1. 

Forslag fra Henrik Sonne-Schmidt – generalforsamling 2018: 
 
Forslaget: 
 
”Ejerforeningen støtter og tiltræder, at deklaration fra 1978 gældende for Harevænget 1-79 
bortfalder og aflyses via en af Nyborg Kommune udarbejdet lokalplan.” 
 
Baggrund: 
 
I forbindelse med forslagstillers egen byggesag om tilbygning, har den i området tinglyste 
deklaration givet problemer, da deklarationen fra 1978 stadig foreskriver, at tilbygninger skal 
opføres med flade tage. Også andre ejere har tidligere haft problemer hermed. 
 
Under dispensationssag hos Kommunen, havde bestyrelsen i august 2017 – se bilag 1 – støttet 
et dengang iværksat initiativ til at få omformuleret deklarationen. En ændret deklarationstekst 
har dog vist sig – bla. som følge af tinglysningsafgiften ved at tinglyse på alle enkeltejen-
domme – ikke at være den bedste løsning for området. 
 
Under møder med Nyborg Kommune, er det således lykkedes at opnå en god dialog og et 
kommunalt tilbud om, at Kommunen i stedet kan udarbejde en lokalplan for området (hvor 
vilkår som anført i bilag 1 indgår). Ved vedtagelse af en lokalplan, kan den gamle deklaration 
automatisk bortfalde og aflyses. Der henvises til bilag 2 (mødereferat fra Kommunen af 
29.1.2018). 
 
Det er forslagstillers opfattelse, at Skovparken/bestyrelsen skal inddrages i og kommentere på 
lokalplanudkastets endelige indhold, således dette bliver i fuld overensstemmelse med ejernes 
og dermed Skovparkens interesser. 
 
 
Nyborg d.    /   2018 
 
 
 
----------------------------------------- 
Henrik Sonne-Schmidt 
 
 





Fra: Charlotte Markvardsen <cma@nyborg.dk>
Til: 'sonne-schmidt@mail.tele.dk' <sonne-schmidt@mail.tele.dk>, Søren Møllegård
<smh@nyborg.dk>, Henrik Kvist Frantsen <hkf@nyborg.dk>, Michael Rasmussen
<micr@nyborg.dk>, 'hk@kielberg.com' <hk@kielberg.com>
Dato: Man, 29. jan 2018 13:59
Emne: Referat af dagens møde vedr. Harevænget 73

Deltagere:

Henrik Krogsøe
Henrik Sonne-Schmidt
Søren Møllegård
Michael Rasmussen
Henrik Kvist Frantsen
Charlotte Markvardsen

Søren Møllegård redegjorde for behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget, hvor det ikke klart 
fremstod, at den enkelte ejers påtaleret implicit varetages af grundejerforeningen og kun ved 
aflysning eller ændring af deklarationen rettes henvendelse til den enkelte ejer gennem 
tingbogen. Det kan derfor være et spørgsmål om at forstå, hvordan man kan sikre 40 grundejere 
er enige. 
Der er tvivl om hvorvidt grundejerforeningens accept var en bestyrelsesbeslutning, da 
formanden ikke umiddelbart genkendte dokumentet. Det blev derfor aftalt, at man vil acceptere, 
at sagen behandles på Grundejerforeningen Skovparkens årlige generalforsamling, således at der 
tages stilling til om man er indstillet på, at der udarbejdes en ny lokalplan for aflysning af 
deklarationen gældende for Harevænget 1 - 79.
Det tilbydes at Søren Møllegård eller undertegnede kan redegøre for sagen på 
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Charlotte Markvardsen
gruppeleder Plan og Byg  
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