
Efter at have læst den tinglyste deklaration af 22. oktober 1979, der er indført i dagbogen 
og tinglyst den 10. november 1979, mener jeg ikke, at foreningen bør overtage driften og 
vedligeholdelsen af parkbelysningen. Det fremgår tydeligt af side 5 i deklarationen, at 
"Udgifter til drift og vedligeholdelse af parklygter påhviler kommunen". 
Jeg mener derfor kommunen bør opfordres til at begrunde hvorfor kommunen mener, at 
den ikke længere skal overholde den tinglyste deklaration. 
Er der sket nogen ændring, der kan underbygge, at kommunens forpligtelse ikke længere 
er tilstede. Jeg kan ikke finde noget, det skulle aflyse den tinglyste forpligtelse for 
kommunen.  
Jeg mener, ar det er kommunen, der må svare for sig, og ikke foreningen, der inden svar 
kommer fra kommunen , skal begynde at diskutere overtagelse af drift og vedligeholdelse. 
Dette må gerne betragtes som et forslag til den kommende generalforsamling den 25. 
Marts. 

Med venlig hilsen  
Jytte Murphy 
Allingvej 92 
 
--- 
 
I fortsættelse af min mail 4. marts vil jeg understrege, at den tinglyste deklaration er 
underskrevet for kommunen af daværende borgmester Inge Larsen og kontrasigneret af 
Bo Jensen (formentlig en kontorchef i Teknisk Forvaltning). For foreningen har John Brun 
Jensen (formand?) og lidt utydeligt Elmer Christiansen?. Johs. Krarup har underskrevet 
tinglysningen med bemærkning om at “Foreningens love og udskrift af 
forhandlingsprotokol er forevist “. 
Hvordan kan kommunen påstå jfr. bestyrelsesreferat fra maj 2019, at tinglysningen kun er 
underskrevet af en part? Alene det faktum, at deklarationen er tinglyst uden bemærkninger 
er nok til at tinglysningen ikke kan anfægtes!. 
Kommunen er underlagt forvaltningsloven og hvis de ikke vil begrunde yderligere må 
foreningen kræve aktindsigt og endelig må kommunen have at vide, at Tilsynet med 
kommunerne kan underrettes, hvis kommunen ikke kan overholde selv de mest simple 
forvaltningsregler. Alle ikkebegunstigende afgørelser skal følges af en 
hjemmelshenvisning, begrundelse og ankevejledning. 
  
Med venlig hilsen  
Jytte Murphy 
 


