
Beretning årsmøde i Kløverhytten 18.5 2011 - 

 

Kløverhytteudvalget har i det forløbne år mistet en mangeårig støtte, advokat Peter Storgaard, der afgik 

ved døden sommeren 2010 efter nogen tids sygdom. Udover at være en skattet arbejdskraft var Peter 

også juridisk konsulent for Kløverhytten, hvortil kom muligheden for at trække på hans fond af viden 

om Kløverhytten. Det sidste fik jeg selv god brug for som nyvalgt formand efter Golf, da vi tog hul på 

at få løst nogle problemer i forhold til to naboer. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik, og i den 

sammenhæng kan vi glæde os over, at en anden Kløverhytte-ven, advokat Carsten Halle,  kan træde til 

med juridisk ekspertise. 

 

Jeg vil også sige velkommen til Jens Bang Nielsen fra Tranerne, der indtræder som nyt medlem af 

Kløverhytten for Skovdivisonen. Kløverhytten får med ham tilført en portion energisk artbejdskraft, 

som vi ser frem til at udnytte. Men i dag må vi også sige farvel til et medlem. Hans Jørgen Juhl har bedt 

om at udtræde af udvalget efter rigtig mange års indsats. Han kan ikke være her i aften, så vi må takke 

ham på anden vis. Det åbner samtidig op for nye kræfter fra Aros-divisionen. 

 

 

Grænseproblemer 

Hytteudvalgets opgave er bedst muligt at tage vare på Kløverhytten såvel materielt som økonomisk og 

'politisk', herunder forholdet til naboerne. 

 

Jeg skal tage det sidste først, fordi udvalget inden for det seneste år har taget hul på to uafsluttede 

grænseproblemer, der desværre har fået lov til at ligge for længe. Begge sager handler om naboer, der 

uden videre og uden aftale med Kløverhytten simpelthen har inddraget en del af vores areal i deres 

private ejendom. Sagerne er meget forskellige, og vi håber, at resultatet i hvert fald i det ene tilfælde 

kan blive en mindelig aftale til glæde for begge parter, mens vi i det andet tilfælde nok desværre må 

forberede os på  en egentlig  tvist. 

 

Det ene forhold vedrører Dalvangen 39, hvor ejeren har indlemmet ca. 120 m2 af Kløverhyttens areal i 

sin græsplæne. Det siddende hytteudvalg blev orienteret om det af Peter Storgaard kort efter sidste 

årsmøde og rejste det overfor ejeren i et anbefalet brev i juni 2010. Vi henviste til forskellige løsnings-

muligheder, herunder salg eller leje af arealet eller en markering af skellet i overenstemmelse med en 

landmåleropmåling fra 2001. Et møde med ejeren kort efter førte til ingenting.  Han var udmærket klar 

over, at arealet ikke tilhører ham, men fremhævede at han efter at have erhvervet ejendommen i 1989 

havde fået oplyst, at det drejede sig om et 'fællesområde' for Dalvangen og at han derfor efter aftale 

med en daværende bestyrelse for ejerforeningen havde følt sig berettiget til at rydder arealet, der 

fremstod som et 'stort uigennemtrængeligt vildnis'. Han har på intet tidspunkt følt sig foranlediget til at 

undersøge forholdet nærmere, men har simpelthen anlagt græs og et blomsterbed på arealet, der 

grænser op til skrænten ved det område, der udlejes til spejderne fra 2. Højbjerg. 

 

Det har ikke været muligt at opnå en lejeaftale med ejeren, der i mellemtiden har solgt sin ejendom til 

et selskab, der ejes af ham selv. Ejeren vil fremføre, at forholdet har stået på så længe – mere end 20 år 

– at han har vundet hævd på jorden. Hytteudvalget har derfor bedt Carsten Halle om at overtage sagen. 

Vores vurdering er, at vi står godt, fordi det kan sandsynliggøres at arealet ikke har været inddraget 

allerede ved ejerskiftet, men først på et noget senere tidspunkt, så hævdbetragningen næppe kan 

gennemføres. Men desværre må vi tage på os, at der burde have været handlet for flere år siden, da den 

ulovlige brug kunne konstateres. 
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Det andet forhold, som Carsten Halle også kikker på, vedrører ejendommen Hørhavevej 57, hvor en 

tidligere ejer har indlemmet en 6 meter bred og 40 meter lang vej, der ligger mellem to matrikelnumre, 

men fysisk er adskilt fra vores store område. Der er tale om en gammel vej til et vandløb på ialt ca. 240 

m2. Vejen har ingen betydning længere og bruges af vores nabo til oplagsplads, carport og have. Peter 

Storgaard oplyste kort før sin død, at han havde haft en samtale med naboen om frasalg af jorden, men 

at denne havde vist aig afvisende. I dette tilfælde vil en hævdbetragtning måske have en anden vægt, 

hvorfor vi også undersøger hvordan forholdet vil stille sig ved salg af naboejendommen. Vi håber som 

sagt på en mindelig ordning, også fordi dette gamle vejareal ikke direkte har forbindelse med vores 

store grundområde og derfor ikke vil have afgørende betydning for vores aktivitetsmuligheder. 

 

Vi vender tilbage til disse sager under pkt. 5, hvor der er forslag til frasalg af de nævnte grundarealer. 

Forslagene har ikke et aktuelt indhold, men er alene et ønske om at have orden i tingene i forhold til 

vedtægterne for Kløverhytten. 

 

Ejendommen 

Udvalget har i årets løb været indkaldt til 4 små og 1 stor arbejdsdag med deltagelse af udvalgets 

medlemmer og venner af Kløverhytten. På store arbejdsdag var 24 i sving med at male, mure, fælde 

træer, kløve træ, anden landskabspleje som kampen mod skvalderkål m.m.,  rengøre ude og inde, 

gennemgå hyttens invenar og service osv. osv. Generelt er Kløverhytten i rigtig god stand,  selvom den 

bruges flittigt, og udvalgsmedlemmer tager ofte også fat udenfor de fastlagte arbejdsdage.. På det 

seneste har det indvendige f.eks. fået en ordentlig omgang med nyt væv og maling ved Torben – et 

projekt vi er meget taknemmelige for. Til udearealet er investeret i 3 nye bord/bænkesæt. 

 

Vi vil senere tage stilling til regnskab og budget, men jeg kan her nævne, at der planlægges udskiftning 

af 4 toiletter til vandsparende modeller, og at en del af vinduerne skal renoveres, evt. kun nymales. 

Friluftsrådet har bevilget 30.000 kr. til formålet, hvis der anvendes mindst 175.000 kr. til udskiftning af 

de gamle etlags- vinduer og 3 døre. Der er 3 år til at bruge beløbet i. 

 

Udlejningen 

Udlejningen af Kløverhytten går forrygende. I fjor kunne Pia, der klarer den side af sagen sammen med 

Kaj, melde om at selv Juleaften var der udlejet. I det daglige bruges hytten fortsat som skovbørnehave 

af Århus Kommune. Det er en aktivitet der naturligvis giver en kærkommen indtjening, men også slider 

på hytten. 

 

Dertil udlejes faciliteterne i stort omfang til f.eks. lejrskole, hvor der i år har været fremgang. Der er 

gengangere mellem lejerne, men der er også kommet nye til fra hele landet bl.a. Als, Møn, Dragør og 

Aalborg. Der er også udlejning til en del klasse/forældre-overnatninger og til mange private 

arrangementer, herunder bryllup, konfirmation m.m. I kan selv se de mange streger på vores 

hjemmeside, der markerer udlejningen.  I øvrigt er udlejningen på vej til at foregå elektronisk via mail 

og bankoverførsel, så der spares porto og gebyrer. 

 

Vi bestræber os på at tage vidtstrakt hensyn til naboer, således at der bliver sagt nej til ungdomsfester, 

'rusfester', sidste skoledag, gymnasiefester og andre udlejningsønsker, hvor man kan forudse, at det kan 

afstedkomme støjende adfærd. Men det kan være et barskt job. Pia fortalte mig forleden om en 

konfirmationsudlejning, hvor det viste sig, at gæsteantallet havde været op mod 100 mennesker. Det 

kræver ikke megen fantasi at forestille sig at meget af festen må have foregået udendørs og trafikken 

været kraftig. Havde lejerne oplyst disse forhold korrekt, havde vi sagt nej til udlejningen. Men tak til  
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jer fordi I fortsat har mod og råstyrke til denne rolle i forreste frontlinje. 

 

Udlejningen har i 2010 givet en indtjening på godt 320.000 kr., heri inkluderet lejeindtægten på 15.000 

fra 2. Højbjerg. Men regnskabet vender vi tilbage til om lidt.  

 

 

Jeg blev som nævnt valgt til formand for hytteudvalget efter Golf i fjor. Der blev lovet total opbakning 

til jobbet fra udvalgets øvrige og meget mere erfarne medlemmer. Dette første år har vist, at det var 

mere end snak. Opbakningen er i høj grad givet hele vejen rundt og især har Inge været en utrolig 

arbejdsom og kontant sekretær, der sørger for at få alt det med som en anden ikke husker eller aldrig 

har vidst – herunder holde styr på de ting, der skal laves på arbejdsdagene, og det der skal med næste 

gang. 

 

Jeg har en bemærkning mere om det. Jeg sidder også i en formandsstol inde på Spejdermuseet,  og for 

mig  har det været vigtigt, at museet har en tæt kontakt med aktive spejdere og seniorer i flest mulige 

sammenhænge- f.eks. også til Kløverhytten. Og det har vi – ikke bare gennem mig, men flere af 

hytteudvalgets medlemmer.. 

 

Og det var en utrolig god erfaring, da museet havde loppemarked i februar i loppehuset. En meget stor 

del - Inge har talt det op til i hvert fald 7, men jeg synes nu at have set flere ansigter derinde -  gav en 

hånd med og sikrede at loppemarkedet kunne afvikles med et godt resultat. Det siger jeg tak for på 

museets vegne. 

 

Og det er ikke en enkeltstående oplevelse. I søndags var der loppemarked ved Tranerne, en forrygende 

omsætning på over 90.000 kr. i løbet af 5 timer. Og hvem var med til det. En række aktive forældre, 

ledere og spejdere selvfølgelig. Samt indtil flere her fra Kløverhytten, måske bare med en anden kasket 

på. 

 

Moralen i det er meget enkel, og den er ikke den beklagende replik om Tordenskjolds soldater, selvom 

den også er sand. Den er snarere at hvis der er en vilje til at gå sammen, så skabes der resultater. Den 

holdning møder man i Kløverhytten, og man er i den sammenhæng altså mig.   

 

 

 

Højbjerg d. 18.5.2011 

Benny Aros 


