
Bestyrelsen har disse kommentarer til dagsordenens punkt 4.2 vedr. ”varetagelse af 
medlemmernes interesser i forhold til TDCs og Dongs gravearbejder”, stillet af Niels Kr. 
Rasmussen, Egemarkevej 4.

1. Bestyrelsen har ikke været bekendt med opstillingen af det pågældende TDC skab 
på Egemarkevej, førend vi får en henvendelse fra Niels. Kr. Rasmussen den 24. 
september 2013 - ca. 2 måneder efter at skabet er opstillet.

2. Bestyrelsen er heller ikke blevet hørt eller orienteret om arbejdet, hverken af 
Københavns Kommune eller af TDC. Niels Kr. Rasmussen er selv blevet kontaktet 
af Københavns Kommune ved en partshøring, hvor han har haft mulighed for at 
gøre indsigelse mod opstillingen.

3. Det pågældende TDC skab er ikke opstillet som led i DONG's arbejde med at grave 
el-ledninger i jorden, men er en selvstændig aktivitet fra TDC's side. Det er blot 
tidsmæssigt faldet sammen med DONG's gravearbejde.

4. Det er korrekt at bestyrelsen har været orienteret om DONG's gravearbejder og 
opstilling af nye skabe til brug for såvel DONG som TDC, men det pågældende 
skab er som sagt ikke en del af disse arbejder.
Bestyrelsens opgave i forbindelse med DONG's gravearbejder har udelukkende 
været at varetage foreningens fælles interesser vedrørende fortove og veje - vi skal, 
så vidt det er muligt, sikre os at veje og fortove afleveres i ordentlig stand når 
gravearbejdet er slut. Vi har i forbindelse med en gennemgang af veje og fortove 
sammen med DONG kunnet se, hvor der skulle stilles skabe op, men vi har ikke 
haft detail-kendskab til hvilken type skabe det drejede sig om, hvilken størrelse de 
ville få, eller hvordan de skulle placeres i forhold til hegn, hæk eller anden 
beplantning.

5. Uanset hvad grundejerforeningen måtte mene om placeringen af sådan et skab, så 
er det Københavns Kommune, som afgør hvor skabet skal stå. Foreningen kan 
derfor ikke gøre mere end grundejeren selv kan gøre, når han/hun bliver bedt om at 
udtale sig ved den partshøring, som også har fundet sted i det aktuelle tilfælde.

6. Niels. Kr. Rasmussen henviser til foreningens vedtægter §5 stk. 3. Af denne 
paragraf fremgår det imidlertid klart at afgrænsningen af hvad der er 
medlemmernes fælles interesser sker på foreningens generalforsamling. 
Bestyrelsen mener derfor ikke der er belæg for at foreningen involverer sig i denne 
slags sager – oven i købet når bestyrelsen ikke har været bekendt med sagen 
førend så langt henne i forløbet som det her er tilfældet.


