
De smukke birketræer er faldet! 

 
Her er det ene af de to træer desværre allerede fældet, set fra CPV 

 
Her står stammerne tilbage, set fra CPV   Dette er en fældning og ikke en beskæring 

 
Forslag til beslutning på Grundejerforeningen Lille Eskemosegaards 
generalforsamling den 26. marts 2020. 
 
Baggrund 
 
På grundejerforeningens generalforsamling den 28. marts 2019 udtrykte et medlem på JAAV, ønske om, at 
de to store birketræer enten fældes eller beskæres, da de tager udsigten fra medlemmets hus. Dirigenten 
foreslog, at bestyrelsen sammen med det pågældende medlem går i dialog for at undersøge mulighederne, 
og at der på baggrund heraf kan fremlægges et konkret forslag på en kommende ekstraordinær eller den 
ordinære generalforsamling i marts 2020. Forsamlingen var enig heri. 
 
Den 1. november 2019 blev begge træer fældet. Fældningen blev initieret af det pågældende medlem, som 
oplyste, at der forelå godkendelse fra grundejerforeningens bestyrelse. 
 
Undertegnede forsøgte uden held at hindre fældningen, og efterfølgende har vi søgt at klarlægge forløbet. 
Grundejerforeningens bestyrelse har ikke fulgt generalforsamlingens beslutning, og det er hertil vores 
opfattelse, at det pågældende medlem, der deltog i generalforsamlingen, var eller må forventes at være 
klar over, at fældningen skete uden den forudsatte godkendelse af generalforsamlingen. 
 



Birketræerne har prydet grundejerforeningens fællesareal gennem formentlig 75 år, givet det karakter og 
udstråling og signaleret de forskellige årstider. Alle der passerede fællesarealet har kunnet nyde disse 
smukke og sunde træer som en integreret del af naturen i og omkring Sjælsø. 
 
Undertegnede fik mulighed for at drøfte forløbet med grundejerforeningens bestyrelse på 
bestyrelsesmødet den 30. januar 2020. Konklusionen blev, at undertegnede fremsætter forslag til videre 
foranstaltning til beslutning på grundejerforeningens generalforsamling den 26. marts 2020. Bestyrelsen 
var enig i denne fremgangsmåde. 
 
Forslag 
 

1. Generalforsamlingen udtrykker en væsentlig utilfredshed med, at bestyrelsen har truffet beslutning 
om fællesarealets 2 birketræer uden en forudgående behandling og beslutning på 
grundejerforeningens generalforsamling og ikke fulgt referatet. 

 
2. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen på vegne af Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 

og i fællesskab, (in solidum), med det pågældende medlem på JAAV at genplante 2 hængebrik med 
en højde på mindst 7 meter, så nær de fældede træer som muligt, samt at stammerne fra de 
fældede træer skæres helt bort og fjernes.  

 
Venlig hilsen 
 
Lars Windfeld-Pedini, CPV 69 & Erik Fosgrau, CPV 52 
 

Birkerød den 5. februar 2020 
 
 

 
Træerne set fra anden vinkel fra CPV. Billedet er fra november 2013, fremsendt af et medlem af grundejerforeningen. 


