
DEKLARATION 
 

Undertegnede ejer af matr. nr.  
1 aut, 1 auu, 1 auv, 1 aux, 1 auy, 1 auz, 1 auæ, 

1 auø, 1 ava, 1 avb, 1 avc, 1 avd, 1 ave, 1 avf,  
1 avg, 1 avh, 1 avi, 1 avk, 1 avl, 1 avm, 1 avn,  

1 avo, 1 avp, 1 avq, 1 avr, 1 avs, 1 avt, 1 avu,  
1 avv, 1 avx, 1 avy, 1 avz, 1 avæ, 1 avø, 1 axa,  

1 axb, 1 axc, 1 axd, 1 axe, 1 axf, 1 axg, 1 axh  
og 1 afe af Hillerødsholm under Hillerød jorder EA/S af 21.6.1961 pålægger hermed os og efterfølgende ejere 

af ejendommene følgende forpligtelser: 
 

Enhver ændring af bebyggelsens udseende herunder maling af udvendigt træværk, murværk, tagbeklædning 
eller fliser må ikke finde sted. Opsætning af mast eller udvendig antenne til telefon, radio, fjernsyn eller lign. og 

opsætning af flagstang er ikke tilladt på den enkelte ejendom. 
 

Ønskes huset udvidet med et eller flere værelser eller ønskes opsat ud- og/eller indvendig pejs skal arbejdet 
udføres efter forudgående samtykke fra EA/S af 21.6. 1961 eller den, til hvem dette selskab måtte overdrage sin 

ret. 
 

Arealerne langs fortov på de private veje skal anlægges og vedligeholdes med græs, dog er det tilladt at plante 
enkelte prydbuske som f.eks. Ildtorn og Cottonnoaster. Mod offentlig vej og offentlig sti skal ejerne følge de 

bestemmelser, som Hillerød Kommune fastsætter til enhver tid. 
 

Den til enhver tid værende ejer er pligtig at være medlem af en grundejerforening på i  alt 85 medlemmer, 
bestående af ejerne af de 84 parceller, der udstykkes fra matr. nr. 1 afh og matr. nr. 1 afe af Hillerødsholm og 

ejeren af matr. nr. 1 axk, der skal have til formal at varetage fælles interesser, som f.eks. anlæg og 
vedligeholdelse af fællesarealer, vej- og stiarealer, fjernsynsantenne. Grundejerforeningens vedtægter fastsættes 

af EA/S af 21.6.1961. 
 

Grundejerforeningens virksomhed træder først i kraft, når alle 84 parceller er færdigbygget. Indtil dette 
tidspunkt udøver EA/S af 21.6.1961 alle rettigheder og træffer alle afgørelser på grundejerforeningens vegne. 

 
Til sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til nærværende deklaration gives pant i hver enkelt 

ejendom for kr. 1500,00 til fordel for EA/S af 21.6.1961 eller den, hvem dette selskab måtte overdrage sin ret. 

 

Nærværende deklaration respekterer lån til Kreditforening, Hypotekforening, Byggeriets Realkreditfond 
og/eller Sparekasse og pantebrev til EA/S af 21.6.1961. 

 
Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. 

 
Påtaleretten tilkommer EA/S af 21.6.1961 eller den, til hvem dette selskab måtte overdrage sin ret. 

 
Nærværende deklaration begæres tinglyst fornævnte ejendomme: Matr. nr. 

1 aut, 1 auu, 1 auv, 1 aux, 1 auy, 1 auz, 1 auæ, 

1 auø, 1 ava, 1 avb, 1 avc, 1 avd, 1 ave, 1 avf,  

1 avg, 1 avh, 1 avi, 1 avk, 1 avl, 1 avm, 1 avn,  
1 avo, 1 avp, 1 avq, 1 avr, 1 avs, 1 avt, 1 avu,  

1 avv, 1 avx, 1 avy, 1 avz, 1 avæ, 1 avø, 1 axa,  
1 axb, 1 axc, 1 axd, 1 axe, 1 axf, 1 axg, 1 axh  

og 1 afe af Hillerødsholm 
 

I henhold til foranstående begæres nærværende deklaration tillige lyst pantstiftende for kr. 1.500,00 i hver af 
ovenfor anførte matrikelnumre. 

 

København, den 2o. december 1967 

Ejendomsaktieselskabet af 21/6 1961 
 

Påtaleretten i henhold til foranstående deklaration transporteres herved til ”Grundejerforeningen 
Selskovparken” 3400 Hillerød. 

 
København, den 1/10 1975 

 
”Ejendomsaktieselskabet af 21.6.1961 i likvidation” 



Hillerød den 22. november 2012

Referat af ekstraordinær generalforsamling 31. oktober 2012
29 medlemmer til stede heraf 25 stemmeberettigede. Desuden 3 fuldmagter

 1. Terkel Nielsen blev valgt som dirigent

   Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt og 

   kompetent.  Desuden oplyste  han, at han ønskede en afstemning af det fremsatte forslag efter 

   en grundig drøftelse. Det tilsluttede generalforsamlingen sig.

 

 2.  Formanden, Anker Birk Nielsen redegjorde udførligt for forløbet af forhandlinger med advokat 

   og kommune om muligheden for tilladelse til, etablering af solceller i Selskovparken.

   Efter en længere drøftelse med mange spørgsmål og svar dels fra bestyrelsen dels fra Jan Ølsted,   

   som har større viden efter sine mange forundersøgelser med hjælp fra professionelle.

   Generalforsamlingen vedtog ved afstemning det af bestyrelsen fremsatte beslutningsforslag:

   ”Grundejerforeningens generalforsamling giver tilladelse til, at der kan opsættes solceller på 

   ejendommens tage under forudsætning af:

   •  at alle synlige dele af anlægget (solceller, rammer og beslag mv.) holdes helt i sort

   •  at solcelleanlægget monteres minimum 0,8 m fra sternbræt og

   •  at solcelleanlægget maksimalt rager 0,35 m op over tagfladen.” 

 

            Forslaget blev vedtaget, idet 20 stemte for bestyrelsens forslag, 5 imod og 3 undlod at stemme.

            I tillæg til de vedtagne retningslinjer for opsætning af solceller indskærpede 

            generalforsamlingen følgende:
   

   -  medlemmer har pligt til at søge bestyrelsen om opsætning af solceller FØR opsætning
   

   -  bestyrelsen SKAL gennemtvinge sin påtaleret, hvis en opsætning af solceller ikke 

      opfylder ovenstående krav

   -  det ikke er tilladt at opsætte solceller på carporte og udhuse 

 3.  Eventuelt, Jan Ølsted tilbød 2 forskellige indgangsdøre. Hurtig henvendelse

Formanden takkede Terkel Nielsen for endnu en gang at påtage sig opgaven som dirigent.

    formand                          dirigent                                  referent

                Anker Birk Nielsen                Terkel Nielsen                    Kirsten L. Dalgaard


