
Sengeløse 28. marts 2017 
 

Lodsejerforeningen for Sengeløse Mose 

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 21. marts 2017 
 

Generalforsamlingen blev afhold på adressen Engbrinken 13, 2630 Taastrup 

Deltagere: 

Morten Nielsen, Engbrinken 13 

Linda Østbjerg, Engbrinken 21 

Ingerlise Madsen, Hultoften 13 

Kira Skibdal, Hultoften 13 

Thomas Hansen, Hultoften 31  

Poul Neumann, Hultoften 33 

Lilli Larsen, Ole Rømers vej 7-9 

Jens Larsen, Ole Rømers vej 7-9 

Kristian Riegels Thomsen, Enghavegårdsvej 2 

Jette Stripp, Enghavegårdsvej 7 

Erling Hjortsø Kristensen, Enghavegårdsvej 21 

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 

 

1) Valg af dirigent   

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år   

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse    

4) Eventuelle forslag    

5) Fastsættelse af kontingent    

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant   

7) Valg af revisor    

8) Eventuelt    

 

Ad 1. Kristian Thomsen blev valgt som dirigent 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. Det blev 

accepteret at Sengeløse Nyt med indkaldelse først er udkommet en uge inden generalforsamlingen.  

 

Ad 2. Poul Neumann forelagde beretningen: 

 

Sengeløse mose blev fredet 2007. Mosen var allerede fredet i 1960-erne. Den nye fredning havde til 

formål at give Høje Taastrup kommune hjemmel til at kunne vedtage en Plejeplan for mosen.  

 

Formålet og omstændighederne ved en plejeplan blev sammenfattet i det senere forslag til plejeplan 

således:  
”Sengeløse Mose er fredet i 2007, og med fredningen følger et krav om  
udarbejdelse af en 5-årig plejeplan. Sengeløse Mose er samtidig en del af et  
Natura 2000-område, der ligeledes inkluderer Vasby Mose. Målsætninger og  
overordnende handlinger for Natura 2000-området er fastlagt i den statslige  
Natura 2000 plan. Plejeplanen er nødvendig for at kommunen kan opfylde de  



statslige Natura 2000 mål og de internationale krav.  
Plejeplanen er et forvaltningsredskab, der skal sikre og udbygge naturværdierne i  
Sengeløse Mose. Målet er gennem pleje at bevare og fremme mosaiknatur af  
lysåbne afgræssede kær og enge (se ordforklaring Bilag 3), tilgroende moser,  
rørskov, naturskov mm samt et hertil hørende varieret dyre- og planteliv.  
For private og offentlige ejere af arealer inden for fredningen gælder, at  
plejeplanen giver plejemyndigheden som er Høje-Taastrup Kommune ret, men  
ikke pligt til at udføre den pleje, som er beskrevet i plejeplanen. Ønskes der  
foretaget ændringer og tiltag som ikke er beskrevet i plejeplanen, skal der søges  
om dispensation fra Fredningsnævnet.  
Ønsker ejer selv at forestå den i plejeplanen beskrevne pleje på egne arealer,  
aftales dette med plejemyndigheden. Plejeplanen er bindende for lodsejere for  
hvilken pleje (driftsform, dyrerace mm), der kan udføres på arealerne. I  
forbindelse med fredningen er der udbetalt erstatning for den  
rådighedsindskrænkning, som fredningen har medført på arealerne.”  
citat fra Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015 -19, del I. Redegørelse Version høring maj 2015.   

 

26. november 2014 mødtes lodsejere i Sengeløse mose for at drøfte oprettelse af en 

lodsejerforening. Målet var at stifte en forening der kunne repræsentere lodsejerne i forhold til 

myndighederne.   

 

13. august 2015 blev der afholdt en stiftende generalforsamling i Lodsejerforeningen for Sengeløse 

mose. På generalforsamlingen blev der drøftet høringssvar til det forslag til Plejeplan der var 

udarbejdet og udsendt af Høje Taastrup kommune med høringsfrist kort efter. Disse høringssvar er 

der stadig dags dato ikke kommet nogen svar på fra Høje Taastrup kommune.  

 

24. august 2015 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerede sig 

således:  
Formand Poul Neumann   
Kasserer Kristian Riegels Thomsen (Ann overtager posten hvis/når Kristian flytter fra Sengeløse)   
Sekretær Poul/Ann deles om posten    
Bestyrelsesmedlem Morten Nielsen   
  
Det blev desuden vedtaget at udsende en folder om foreningen, at oprette et site på Sengeløses 

internetsite Sengeloese.dk , samt at afholde bestyrelsesmøder efter behov.   

  

15. December 2015 udsendte Høje Taastrup kommune et brev til alle lodsejere om at kommunen 

havde modtaget 4,4 mill kr til pleje af moserne, og at der ville bliver afholdt orienteringsmøder for 

lodsejerne inden sommerferien 2016. Dette er ikke sket.   

  

19. april 2016 blev der afholdt bestyrelsesmøde Der har været besøg hos flere lodsejere. Kommunen 

er begyndt at rydde planteskolen. Der er blevet oprettet et websted for lodsejerforeningen og Ann 

administrerer det. Morten vil forsøge at finde nogle gamle foto af hvordan mosen har set ud. Vi 

drøftede indkaldelse af generalforsamling som skulle have været indkaldt inden udgangen af marts 

måned ifølge lovene. Vi blev enige om at det ikke gav mening at afholde generalforsamling lige 

inden kommunens informationsmøder, I betragtning af at der hidtil ikke er sket nogen fra 

kommunens side.   

  

06. december 2016 afholdtes bestyrelsesmøde. Poul har haft kontaktet Henriette Voigt om hvorfor 

der ikke bliver svaret på vores henvendelse angående manglende svar på vores høringssvar vedr. 



Plejeplaner. Hun fortæller at hun er meget ked af det, men hun har ikke endnu fået sendt vores 

høringssvar til Naturklagenævnet. Efter det er sendt til dem kan der gå op til 6 måneder før de 

afgiver et svar, som så skal behandles i HTK´s administration, sendes til politisk behandling 

hvorefter de bliver skrevet ind i en Hvidbog. Og så får vi svar.  For Vadsby mose er der allerede 

besluttet plejeplaner og tiltag er igangsat. Kommunen har udsendt en ny handleplan for Natura 2000 

området Sengeløse mose. I relation til ovenstående beskrivelse fra forslag til Plejeplan er det uklart 

hvad status denne handleplan har I forholdt til en plejeplan. Derfor fremsender lodsejerforeningen 

en høringskommentar hvor vi fastholder vores høringskommentarer til Plejeplanen, som vi endnu 

ikke har fået svar på.   

  

Bestyrelsen forbereder desuden indkaldelse til generalforsamling 2017.   

 

Poul er blevet kontaktet af Henriette der kommenterer at man har sendt brev ud til lodsejerne om at 

man nu har fremsendt de høringssvar fra 2015 som skal behandles af Fredningsnævnet. De øvrige 

høringssvar vil blive indarbejdet I plejeplanen for Sengeløse mose. Henriette apellerer til at man på 

generalforsamlingen drøfter muligheden for at stå for hold af dyr I fællesfold. Poul oplyser at det er 

vanskeligt at tage stilling til når vi ikke har fået nogen oplysninger om de omstændigheder der vil 

være, hverken I form af plejeplan eller specielle forhold vedrørende husdyrhold. Henriette lover at 

vende tilbage vedr. Dette.  

  

Drøftelser – kommentarer til beretningen: 

• Erling oplyser at han har haft besøg af Henriette. Der bliver foretaget måling af vandstanden 
i grøften langs Enghavegårdsvej.  

• Det blev aftalt at det ville være godt hvis vi kan få en opfattelse af hvordan mosen så ud i 

1940 – 1950 eller før. Morten, Lise, Lilli og Kristian vil undersøge om de har foto som vil 

blive afleveret til Poul til scanning (og tilbageleveret). Der er nok også nogle billeder på 

Blåkildegård.  

Beretningen blev herefter godkendt.  

 

Ad 3. Kristian fremlagde regnskabet for regnskabsåret 2015/16. 

Kontingentindtægter 1600 kr. Indestående 1.380 kr.  

Regnskabet er revideret og underskrevet af bestyrelsen.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

Ad 4. Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.  

 

Ad 5. Efter indstilling fra bestyrelsen blev det vedtaget at der ikke opkræves kontingent af 

eksisterende medlemmer det kommende år. For nye medlemmer opkræves et kontingent på 100 kr.  

 

Ad 6. Kristian og Ann blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer 

Kira blev valgt som suppleant. 

 

Ad 7. Jette blev genvalgt som revisor.  

 

Ad 8. Lise fortæller at Henriette har været på fremvisning for entreprenør der skal fælde træer på 

grunden øst for.  
 

Referent Poul Neumann 


