
Forslag til den ordinær generalforsamling i 
E/F Jægerhaven  

Den 26. oktober 2022 
 

 
I henhold til vedtægterne § 10 stilles følgende forslag til generalforsamlingsbeslutning. 

 
Begrundelse 
I perioden 2012 – 2016 blev der i E/F Jægerhaven gennemført en meget omfattende og ambitiøs 
beplantningsplan med nye hække, buske, træer og rododendron planter omfattende alle 3 boligblokke. 
En plan der var udarbejdet i samarbejde med havearkitekt Annemette Bruun Rasmussen fra havecentret 
Aldershvile Planteskole. Denne plan mundede ud i en totalrenovering af legepladsen med helt ny 
beplantning rundt om legepladsen med bl.a. frugttræer. Desuden blev der plads til 10 nye p-pladser. 
 
En forudsætning for at denne plan skulle blive en succes var, at træer, buske, hække og øvrige planter 
hvert år skulle beskæres og holdes nede på et rimeligt niveau, så alle kunne få glæde af dem og at  
enkelte planter ikke blev dominerende i det grønne billede og dækkede for andre og udsynet i 
almindelighed. 
 
Vi må desværre konstatere, at det har de efterfølgende bestyrelser ikke haft øje for, så mange planter har 
bare har fået lov til at gro vildt og frodigt i højden og til højre og venstre. Det meste ligner en rodebutik , 
hvor alt står i vejen for hinanden og helheden er forsvundet. Som eksempel kan nævnes piletræerne i 
regnvandsbassinet v/nr. 128. De skulle hvert år skæres ned til ca. 1 meter for ikke at gøre skade på 
murværket omkring bassinet. De er nu 5-6 meter høje. Et andet eksempel er frugttræerne omkring 
legepladsen der stritter til højre og venstre og som aldrig har set en beskæringssaks. To træer er gået 
ud og ikke fjernet Også de to store kejserbuske for enden af blok 1 er ved at kvæle mange rododendroner 
planter. Og ukrudt bekæmpelse  – næsten ikke eksisterende. 
Dette er kun få eksempler på mislighold af de grønne områder i E/F Jægerhaven. Flere kan nævnes på 
Generalforsamlingen, hvis det ønskes. 
 

Forslag til behandling på generalforsamlingen den 26. oktober 2022 
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at tage kontakt til  
en professionel havearkitekt, der 2 gange om året kan  
rådgive bestyrelse og vicevært om hvad der skal beskæres,  
hvordan og hvornår, samt give gode råd om pasning og pleje  
af de forskellige planter. På den måde kan vi igen få trimmet  
beplantningen i E/F Jægerhaven til glæde for os alle sammen. 

 
Forslagsstiller:    Birgit Roslind                                         William Plaskett 
                              Jægersborgvej 120 2.tv.                      Jægersborgvej 126 1.th. 
                                                                                               (tidligere formand for E/F Jægerhaven) 
                            
 

Den 4. oktober 2022 
 
PS. Med henblik på tidligere erfaringer omkring afstemninger, vil vi bede om en skriftlig afstemning. 
 


