Grundejerforeningen
Enebærvænget
Appenæs
Næstved
Grundejerforeningens stiftende generalforsamling afholdtes den 24. juni 1971 i Appenæs
Forsamlingshus fordi de i alt 16 grundejere på Enebærvænget ikke ville overtage vejen fra Næstved
kommune før den var færdiggjort. Der manglede bl.a.:
fortovene (kantsten, fliser eller cementering af fortov)
fællesarealerne (beplantning, sandkasser, kantsten)
opsætning af skilte (legende børn, lukket vej, parkering for gæster)
manglende afløbsbrønde (udenfor nr 2, 4 og 6)
gadelamper udenfor nr 2 og 4 skal have samme stander som den øvrige del af vejen
parkeringspladsen udenfor nr 2 bedes nedlagt.

I den stiftende generalforsamling deltog: Lindgård Kjeldsen i nr. 2, Trusbak i nr. 10, S. Sørensen i
nr 16, Ole Hansen i nr 11. Frede Jensen i nr. 4, Thomsen i nr 6, Videbæk Jensen i nr 3, Madsen i nr
8, Steen Hansen i nr 15 og Saxtoft i nr 7. På det tidspunkt var der endnu ikke bygget huse på
parcellerne nr 5, 9 og 13, mens parcellerne 17-21 først bliver udstykket og bebygget i 19xx
Efter valg af ordstyreren (Frede Jensen i nr 4) valgtes følgende til den første bestyrelse: Nini
Lindgård Kjeldsen i nr 2 (formand), Holger Videbæk Jensen i nr 3 (kasserer), Hans Saxtoft i nr 7
(sekretær) og Ole Hansen i nr 11 (suppleant). Herefter gennemgik man vedtægterne der blev
godkendt og efterfølgende fremsendt til kommunen til godkendelse. Kontingentet blev sat til 50 kr
pr. parcel.
Referater af foreningens møder og generalforsamlinger blev indskrevet i en protokol til og med
generalforsamlingen den 13. maj 1998. Herefter er referaterne skrevet på løse ark og samlet hos
bestyrelsens formand og sekretær sammen med bl.a. korrespondancen med myndighederne og
vedtægterne der gennem årene er ændret en del.
Protokollen beskriver derfor de emner som foreningens medlemmer var optaget af gennem tiderne.
Allerede ved bestyrelsesmødet den 16. oktober 1971 genfremsatte man kravene om områdets
færdiggørelse til kommunen men også at man ønskede at adgangen til Attebjergvej blev spærret
fordi Enebærvænget betragtedes som en lukket villavej og de fremtidige planer for parcellerne matr.
nr. 52, 53 og 54. Januar 1972 blev der stiftet et fællesudvalg for Appenæs ny grundejerforening,
Enebærvænget og fire andre Grundejerforeninger. Man påtog sig flere opgaver bl.a. belyse behovet
for en børnehave i lokalområdet. Samtidigt bad bestyrelsen Knud Madsen i nr 8 om at udarbejde en
beplantningsplan. 1973 indmeldte foreningens ig Parcelhusejernes Landsforening. Kommunen
tilskødede foreningen fællesarealerne i 1974.
Ved generalforsamlingen i 1975 diskuterede man om de nye udstykninger (13 a og b)
og Blåbærvænget skulle være medlemmer af grundejerforeningen. Resultatet blev at parceller med
udkørsel til Enebærvænget skulle være medlemmer af foreningen. Fællesudvalget oplyser at de nye
planer for havene i Appenæs vil give 75 pladser til lystbåde langs åen.
Ved bestyrelsesmødet i febtruiar 1977 blev det besluttet at optaage de nye parceller nr
17, 18, 19 og 29 som medlemmer ifølge vedtægterne.

