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1. FORMÅL, ANVENDELSE OG GYLDIGHEDSOMRÅDE 
 
Nærværende bestemmelser opstiller principielle retningslinier for foreningens medlemmers 
tiltag i relation til vedligeholdelse, om- og tilbygning, udvikling og udnyttelse af deres ejen-
domme samt for grundejerforeningens bestyrelses holdningsdannelse, sagsbehandling, 
beslutningstagen og eventuelle påtaler vedrørende områdets deklaration såvel over for 
medlemmerne som i forhold til offentlige myndigheder, andre grundejerforeninger m.v. 
 
Bestemmelserne er begrundet i erkendelsen af, at et krav om en stringent ”de jure” over-
holdelse af alle bestemmelser i områdets deklaration må anses som værende i modstrid 
med dels flertallet af medlemmers ønsker og interesser, dels imod såvel den ”de facto” 
skete udvikling af Agervængets område, som denne er foregået i al væsentlighed upåtalt 
siden områdets bebyggelse indledtes i 1968, som den generelle udvikling af nye tilstøden-
de boligområde i de seneste år. 
 
Det er intentionen med disse bestemmelser, at bevare den enkelte parcelejers størst muli-
ge dispositionsfrihed over sin ejendom efter pågældendes individuelle ønsker og behov 
men samtidig under behørigt hensyn til naboer og øvrige beboere og med respekt for dis-
se tilsvarende rettigheder. 
 
Det er på ingen måde hensigten med bestemmelserne at indlede eller på nogen måde til-
lade en udvikling af grundejerforeningens område, som kan forringe eller ødelægge områ-
dets nuværende generelle udseende og karakter, herunder at være et fredeligt og attrak-
tivt boligkvarter.  
 
Bestemmelserne er kun gældende for det område, der er omfattet af deklarationen af 13. 
marts 1968 for Agergårdens udstykning og dermed alene for grundejerforeningens med-
lemmer og bestyrelse. 
 
Bestemmelserne er på ingen måde hverken en generel ”de jure” eller ”de facto” dispensa-
tion fra deklarationens bestemmelser. De er på enhver måde underordnet i forhold til gæl-
dende lovgivning samt andre bestemmelser med tilsvarende retsvirkning og fritager ingen 
fra at overholde disse, ligesom bestemmelserne heller ikke fratager nogen person eller 
myndig de lov- eller bestemmelsesmæssige påtalerettigheder eller andre rettigheder som 
disse på tilsvarende grundlag måtte have.  
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2. BESTEMMELSERNES INDHOLD    
 
2.1. De neden for anførte bestemmelser iagttages i relation til følgende dele af deklaratio-
nen: 

 Parkering på veje (deklarationens pkt. 3.) 

 Stier og fællesarealer (deklarationens pkt. 4.) 

 Haver, beplantning og hegn (deklarationens pkt. 5.) 

 Bebyggelse, herunder anvendelse (deklarationens pkt. 9.) 
 
De dele af deklarationen, der ikke er berørt af nærværende bestemmelser forventes efter-
levet som beskrevet i denne. 
 
2.2. Parkering af medlemmernes biler bør ske på egen parcel, hvor deklarationen foreskri-
ver parkeringsplads for mindste 2 biler. Langtidsparkering på vejene, specielt af større kø-
retøjer bør udgås. Medlemmerne skal aktivt medvirke til at udsyn fra typiske opholdsarea-
ler som eksempelvis opholdsstuer, udestuer og terrasser ikke generes af midlertidigt par-
kerede køretøjer, eller at sådanne parkeringer vanskeliggør ind- og udpassage fra parcel-
lerne. 
 
2.3. Den nuværende karakter af stier og fællesarealer bevares. Dette gælder specielt ha-
ver og beplantning ved stierne A, B og C. Det befæstede areal på sti C vedligeholdes i 
nødvendigt omfang under bevarelse af den nuværende udformning. 
 
2.4. Medlemmernes individuelt besluttede vedligeholdelse, udvikling og anvendelse af de-
res haver inden for de hidtidige frie rammer, herunder beplantning og hegn, skal ikke for-
hindres, så længe kvarterets nuværende karakter af et pænt, velordnet beboelseskvarter 
bevares. Arten af hegn mod nabo aftales med denne inden for hegnslovens bestemmelser 
og kan være både fast og levende. Mod vej accepteres fast hegn, hvis dette er enten lavt 
og åbent og har til formål at beskytte beplantning, at forhindre uvedkommende indtrængen 
på grunden eller at skærme opholdsarealer mod indsyn eller at begrænse udsynet fra dis-
se mod parkeringspladser o.lign. områder. Højere og tætte faste hegn bør beplantes for at 
virke mindre dominerende. 
 
2.5. Bevoksning på parcellerne højere end den godkendte bebyggelse, skal kun påtales, 
når det medfører gener for de tilstødende ejendomme eller ved risiko for nedfald af udgå-
ede grene mv. kan udgøre en risiko for forbipasserende på sti eller vej. 
 
2.6. Det skal ikke påtales, hvis der på en ejendom opføres mindre, fritliggende bygninger 
som f.eks. lejehus, drivhus, redskabsskur, brændeskur, flyvevolière o.lign., når disse i pla-
cering, konstruktion, udførelse, materialevalg og farver respekterer det deklarationens pkt. 
9.d. anførte krav om arkitektonisk tiltalende præg af en vis ensartethed. 
 
2.7. Det accepteres, at ejendommenes ydermure overfladebehandles og males i dæmpe-
de farver. Tilsvarende gælder for ejendommenes tage. Vedrørende farvevalg til ydermure 
samt materialevalg og farver til tage kan det for de nye udstykninger syd for Nørupvej 
gældende betragtes som retningsgivende. 
 
2.8. Bygningerne skal fortsat kun anvendes til beboelse samt efter dispensation til sådan-
ne erhverv, som kan drives fra ejendommene uden gener for de omkringboende. Det afgø-
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rende er her ikke så meget erhvervets art, men om dette ved f.eks. synsindtryk, støj, røg, 
lugt, trafik, parkering m.v. medfører gener for de omkringboende eller for området som 
helhed. 
 
 
3. PÅTALE 
 
Påtale af uønskede forhold foretages inden for grundejerforeningen primært af de umid-
delbart omkringboende og andre direkte berørte til den eller de, der har forårsaget proble-
merne. Kan der ikke opnås lokal enighed inden for deklarationens eller disse bestemmel-
sers rammer, inddrages grundejerforeningens bestyrelse i sagen. Bestyrelsen kan dog 
selv direkte påtale forhold med betydning for en bredere kreds af medlemmer, eller forhold 
som upåtalt vil kunne skabe uønsket præcedens på andre dele af foreningens område. Li-
geledes kan bestyrelsen påtale forhold, som kan berøre interessenter uden for grundejer-
foreningen som eksempelvis kommunen, andre grundejerforeninger eller forbipasserende 
trafikanter. 
 
 
4. IKRAFTTRÆDEN 
 
For at have gyldighed skal bestemmelserne vedtages på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling i grundejerforeningen med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers 
stemmer og tilsvarende skal gælde for eventuelle senere ændringer. 
 
 
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 24. februar 2005 


