
Forslag 1 til generalforsamlingen i Bredfjed Grundejerforening den 25. juni 2022 
Modtaget 27. maj 2022 fra Jan Ploug på vegne af Ankersholm 91, 93 og 95.  

Etablering af nye træer. 

 Baggrund I marts måned 2021 udsendte bestyrelsen et fint nyhedsbrev om status for Bredfjed 
området. I dette nyhedsbrev informerede bestyrelsen også om den beslutning bestyrelsen havde 
taget angående fjernelse af træer. Den 13 april blev derfor mange træer fjernet fra Bredfjed 
området. Vi var i området på dagen og var lidt overraskede over omfanget og mener at når man i 
dag kører ind imod Bredfjed området fra Rødbyhavn, fremstår det meget bart og ikke så 
velkommende langs hele nordsiden. Kører man ned af Myggefjed vejen og Ankersholm vejen ses 
det tydeligt hvor mange bare pletter der er kommet. Bestyrelsen har i nyhedsbrevet (Marts 2022) 
informeret at nye løvtræer vil blive plantet, men beskæring af flere træer vil fortsætte til efteråret. 
På baggrund af ovenstående og de store afstande der er mange steder er opstået imellem træer, 
stilles følgende forslag til diskussion / beslutning på generalforsamlingen. Forslag 1: Enten på 
generalforsamlingen eller kort efter generalforsamlingen, skal GF bestyrelsen informere mere 
detaljeret om tidsplan, hvor sker kommende beskæring, antallet af nyplantede træer samt 
størrelsen af nye træer som bliver genetableret i området. Vi mener at træer som bliver nyplantet 
bør være af en vis minimums størrelsen (ex: >2m) Målet med dette forslag er at få lidt mere 
information om at træer bliver genplantet nu og ikke om flere år (der er allerede gået 1 år) og at nye 
træer bliver af en vis minimumstørrelse. Mere information vil give bedre transparens i tænkt 
planlagt genetablering af beplantning, samt sikre at Bredfjed området igen virker attraktivt at køre 
ind i og at den nyere del af Bredfjed området ikke bliver sat endnu længere tilbage i sin vækst 
”udvikling” da dele af området stadig fremstår meget bart. 


