
1

hkm@hkms.dk

Fra: Arne Rohde <arro@LIVE.DK>
Sendt: 30. april 2018 16:00
Til: Henrik Mortensen; boejes@hotmail.com; lm-auto@mail.tele.dk; 

locomail@gmail.com; wkirs1960@gmail.com; erlingravn@bknet.dk; 
wpalbertsen@hotmail.dk; kurtfskr@gmail.com

Emne: Dagsordenspunkter til generalforsamlingen den 29 juni 2018 i Skibelund 
grundejerforening!

Vedhæftede filer: 1 Koordinatliste.pdf; 1 Opmåling nr 15.pdf; 1 Ultimatum! - Dagsordenspunkter 
vedrørende fællesvej til fællesareal! (festplads) -- Punkt2 Skovagervej!.eml; 1 Kræver 
forklaring fra nuværende formand for Skibelund grundejerforening Per 
Albertsen!.eml; 1 L Nyhedsbrevjuli11.pdf; 1 REKLAMATION - 3 
Bestyrelsesmedlemmer Per, Leif og Benthe til vejmøde med Arne, uden resultat 4 
juni kl_18,30!!!.eml; 1 video generalf.15.mp4; 1 Dagsordenspunkt til Skibelund 
grundejerforenings generalforsamling den 27 juni 2015_ - Sendt 28 april 2015_.eml

P´s. Se - kræver forklaring fra, (vedhæftet) hvor han slet ikke mødte op og svare på ???? Ellers vær så god at åbne 8 
vedhæft som jeg syntes er så alvorlige, at I skulle tage at læse og nærstudere dem, så tag jer nu sammen - kære 
bestyrelse (ikke hånlig ment)!!! 
 
Til formanden: Orientering til bestyrelsen, forhenværende formand og næstformand!   
 
Afs: Arne Rohde – tvunget medlem af Skibelund grundejerforening! 
 
Punkt 1: Timeglasset er ved at rende ud og diskrationen med at sende til bestyrelsen i 2016 – 17 + 
dagsordenspunkt 2015 vil jeg fremlægge og have ultimatum lige før generalforsamling 2017 læst op, så det 
kan blive forstået og refereret uden diskration! Jeg forlanger de 3 der var med til vejmøde den 4 juni 2013 . 
nuværende vejmand og kasserer og daværende formand, nuværende tvunget medlem + daværende 
næstformand (34) nuværende tvunget medlem, møder op til nogle spørgsmål jeg har ventet på længe! Vil 
bede ordstyrer sammen med undertegnede, invitere tvungne medlemmer, der er mødt op, gå 100 meter 
til åstedet hvis godt vejr, for at tage i øjesyn, hvad denne principsag for mig - drejer sig om! 
 
Punkt 2: Jeg kan og vil ikke godkende opmåling da jeg er en stor part og skal kan forstå den, lægger jeg 
gerne stærke beviser frem ´hvorfor`! TDC flyttede telefonskab 2012 og ifølge nu skelsætning, står det nu 
på matrikel 3n´s grund, det tror jeg ikke lige TDC syntes om og vil garantere de har undersøgt, hvor det skal 
stå lovligt, ellers kan det da blive et ragnarok for dem, rundt om i landet. Regner med bestyrelse kontakter 
TDC for opdatering og hilse at sige – deres skab står på ulovlig grund!!!  
Jeg skylder at tilføje jeg selv tegnede mit hus, da jeg lavede om og fik en tilbygning lagt til, som blev 
godkendt – byggede selv og lavede spær og fik godkendt byggeriet, så jeg ved alt om mål, forhold og 
deslige. Mål  1:4000  på matr.kort over Skibelund grundejerforening med retslig virkning, kender jeg alt til 
og ved det er tegnet med professionel hånd og ikke af klamphuggere, så jeg går da ud fra, at den kile mit 
skel udgør til modstående, er tegnet som det skal være!  
Tak for jeg nu har mål at gå efter, så ved jeg der er 9700mm mellem skelrør nr.185 og skelpæl nr.186 mod 
sydvest og forlænger mit skel med kile og tilsvarende modstående skel, så mødes de to skel ca. 300meter 
mod nordøst. Nu ved jeg mit skel er godt 100meter og kan måle fra skelpæl nr.267 til do. 268 = 11500mm 
– der er forskudt ca.4meter længere mod nordøst end tilsvarende og kan måle vinkelret fra skelpæl no.268 
til modsvarende skel 9700mm, så skel og vejbredde ens på 100meter: Bredde mod sydvest 9700mm – 
bredde ca.300meter mod nordøst0,000mm og deler ca.9700mm med 3 så får man ca.3300mm – det vil 
sige, der er 3300mm bredere på de ca.100meter mod sydvest, så bredden der er omkring 13000mm!!!  
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Punkt 3: For mig er det blevet en principsag, fordi jeg ikke har kunnet køre frit med min campingvogn , for 
grene ud over vejen lige før bakken i mange år og ej heller i skrivende stund selv om jeg har tvunget 
nuværende formand til at få ordnede forhold. Jeg kan tilføje det er livsfarligt at gå i stå på bakken, som 
politiet godt kunne se og skulle kontakte vejvæsen, men der er åbenbart ikke gjort farbart endnu og i 2011 
– 12 måtte klippe mig vej til min indkørsel for ulovlige plantede grantræer, med bette Svend råbende, at 
jeg skulle se efter at finde over til mig selv og han ville ringe til politiet! Jeg måtte med trussel kappe og 
datteren ville ikke tale med mig. Vejmøde 4 juni 2013 for at få orden på, at jeg kunne komme til min 
indkørsel og ville fortælle formanden, der ikke var nogle skelpæle og hvor  de skulle stå – men nej, med 
storhed og arrogance fik jeg at vide, skekpæl ville blive fundet midt i vejen og da de gik , sagde jeg – 
sådan  behandler I ikke en gammel mand og ganske rigtig, ca. en uge efter skrev daværende sekretær, at 
skelpælen er fundet midt i vejen, hvorimod den tilsvarende var ikke eksisterende, men tak til ny ejer af 
matr.3n, som kontaktede mig, jeg vidste ikke der var kommet ny ejer, men jeg måtte så fortælle, jeg havde 
skrevet reklamation om skel og jeg ikke kunne køre for grene og han kappede så træerne, også ud til 
stamvejen, som også er plantet ulovligt! 
Forhenværende formand hr. Albertsen kan jeg ikke vise, at jeg har fået et eneste svar fra – ej heller 
kvittering for læst, selv om jeg skrev i en pæn tone til ham, til at begynde med, men så begyndte jeg 
selvfølgelig at håne ham for hans arrogance og skrev skovkongen i Skibelund og hvad jeg ellers har skrevet, 
det førte så til, at jeg havde skrevet dagsordenspunkter til generalforsamlingen2015 – hvor han truede mig 
med – jeg skal nok komme efter dig og jeg spurgte forsamlingen, hvem tror I der sendte kvittering for læst 
– formanden lød det i kor ´nej` det var ikke formanden, så han rejste sig op – han havde sendt kvittering 
for læst, men jeg har ikke set bevis for do. dags dato! Det gør så ondt at opleve, at jeg skulle være 
løgneren! Jeg går mest efter at hr. Albertsen, som jeg er overbevist om – at han listede af, fordi han ikke 
kunne svare på mine spørgsmål og det er afgørende at han møder op, for nu skal sandhederne lægges på 
bordet, for han har støbt kuglerne og hans medhjælpere skal så lave det beskidte arbejde, det gælder også 
det ultimatum jeg sendte ham 2017 at han fik den nye formand til at overtage do., selv om den nye havde 
læst ultimatum inden han blev valgt og der blev diskration misbrugt!!! 
Da jeg hverken kan melde mig ud, eller ikke kan leve med de forhold der er nu, hvor jeg ikke har været 
med til fester en 3 år, på grund af trusler og løgne, vil jeg håbe en bestyrelse får hånd om dette, for jeg kan 
ikke leve med brodne kar, som så vil vise sig, om det bliver løst i mindelighed?! 
 
Punkt 4: Hvis ordstyrer ikke kan kapere dagsordenspunkter og de 4 + nuværende formand, der har part i 
denne principsag, ikke møder op, eller ikke vil udtale sig ærlige til mine spørgsmål, så vil jeg stærkt 
overveje at gøre brug af ultimatummet og sætte mit navn og ære på spil, så jeg ikke ender mine dage som 
ballademageren og narren – som en ikke hvilken som helst!!! 
 
Med beklagelse at bestyrelsen (2013-17) har ladet det gå så vidt: Arne Rohde:  
 
N´b. Bestyrelsen kan nå et forlig med mig, hvis formanden arrangerer et møde f.eks. på åstedet (vejmøde 
4 juni13)med de 4 nævnte og evt. resten af bestyrelsen – inden invitationen  til generalforsamlingen 30 
juni bliver sendt ud – og jeg får en med retslig virkning – gyldig forklaring på mine spørgsmål, så 
skelsætning evt. bliver lavet om, er jeg villig til, at dagsordenspunkterne ikke kommer med i invitationen, 
men selvfølgelig notat fra generalforsamlingen for forlig med de føjelige tilføjelser der nu skal stå, men 
husk, jeg er en stor part i principsagen, (ultimatum) som jeg skal kan forstå – ellers glem alt om N´b. med 
rødt!!! 
 
P´s. Jeg har dags dato ikke modtaget nogen forklaring fra landinspektørfirmaet Søren Kieldsen, selv om jeg 
har sendt 2 mail og telefonisk for do. inden  fristen for dagsordenspunkter udløber, som Kieldsen er blevet 
mindet om - jeg har ventet på forklaring til nu - dags dato – hvor arbejdsdagen vist er slut, derfor sender 
jeg i sidste øjeblik!!! 


