
Fra: Henrik Jansdorf

Sendt: 8. august 2018 22:29

Til: bestyrelsen; suppleanter

Emne: VS: En øjebæ er dukket op midt på vor græsplæne

Kære bestyrelse + suppleanter

Jeg har i går 7. august kl. 15.56 modtaget den vedhæftede mail fra Peter Wulff. 

Det skete efter, at han først havde opsøgt mig 6. august i min lejlighed med sin klage over, citat: ”den 

kæmpe lort, han havde udsigt til”. Derefter gjorde jeg kort rede for, at jeg ville give hans klage videre til 

Grundejerforeningens bestyrelse, samt at jeg personligt var temmelig indifferent på, om vi overhovedet 

skulle have affaldsspande til ”hundeposer”, og hvor de i givet fald skulle stå. Peter W. nævnte, at han dagen 

før havde skrevet udkastet til en mail, men hans kone havde sagt, at den mail kunne han ikke sende, da den 

var for grov. Derfor kom han til mig direkte. Senere på aftenen 6. august sendte Peter W en mail til 

bestyrelsen kl. 21.48.

Den 7. august kl. 10.42 sendte jeg mailen til Peter W med kopi til interessenterne om, at jeg gav sagen 

videre til bestyrelsen for Grundejerforeningen, som jeg havde lovet. Denne mail besvarede Peter W. ca. 20 

min senere bl.a. med, citat: ”Det forstår jeg og tak for at viderebringe dette”. Jeg har derefter ikke deltaget 

hverken skriftligt eller mundtligt i debatten.

Torben skrev herefter i sin egenskab af formand for Grundejerforeningen mailen 7. august kl. 11.29.

Senere på dagen 7. august modtog jeg så mailen nedenfor. Den er holdt i et sprog og med insinuationer og 

beskyldninger om, at Torben og/eller jeg lyver. Jeg ved, at både Torben og jeg selv efter bedste evne prøver 

at arbejde for fællesskabets bedste uden skelen til personlig vinding. Jeg forstår simpelthen ikke Peter W’s 

beskyldninger og insinuationer. Jeg har ladet mailen ligge i et døgn for at overveje den og prøve at forstå 

den. Jeg er kommet til det resultat, at mailen har et sprogbrug og en karakter, der gør, at jeg ikke ønsker at 

besvare den.

Jeg har personligt intet imod, at vi helt dropper den pågældende spand, hvis vi ikke kan finde en placering, 

der er tilfredsstillende ikke kun for beboerne i 5H, men også for CBS og andre beboere i Fajancehaven.

Jeg vil sætte dette emne på dagsordenen til vores næste bestyrelsesmøde den 22. august (eller kan hele 

bestyrelsen den 21. i stedet for, som ønsket af Jena?)

Mvh

Henrik

Med venlig hilsen
Ejerforeningen Fajancehaven

Henrik Jansdorf
Tel. +45 4030 9585
e-mail: formand@fajancehaven.dk

www.fajancehaven.dk



Fra: Peter Wulff

Sendt: 7. august 2018 15:56

Til: Henrik Jansdorf

Emne: Fwd: En øjebæ er dukket op midt på vor græsplæne

Kære Henrik,

Du er vel klar over, at enten lyver Torben, eller også er den email du sendte mig 3 kvarter tidligere end 

Torbens nedenfor stående mail, udtryk for en uacceptabel tilbageholdelse af sandheden om hundelorte 

spanden, og skrevet på en måde så man får indtryk  modsat af fakta. Jeg skal ikke gætte hvad der er sandt 

og hvad der er forkert.

Jeg finder det totalt respektløst at Grundejerforeningen og/eller Fajancehavens Ejerforening manipulerer 

sådan med sandheden.

I øvrigt finder jeg Torben's sædvanlige nedladende belæringer totalt ude i hampen  ud over de er udtryk 

for total disrespekt for beboerne i Fajancehaven. Og dette gælder også og måske specielt alle hundeejere i 

Fajancehaven, blandt andet 2 af ejerforeningens bestyrelsesmedlemmer/suppleanter som han ikke tiltror 

evne til at finde frem til en hundeposespand, hvis den ikke er placeret lige for næsen af dem, og det på 

trods af at disse hundeejere, dig selv inklusiv, formentlig er dem der bruger haven mest. Om han virkelig 

mener det ved jeg ikke, men det er det han skriver,  måske fordi han synes det ser overbevisende ud. Det 

gør det ikke!

I øvrigt kan man læse mellem linierne, at Torben ikke mener, at man kan se og identificere 

hundeposespanden fra indgangen til Frederiksberg Have. Jo  det kan man  med mindre man er stærkt 

nærsynet!

Og hvorfor Torben mener at en placering ved gavlen  som jeg i øvrigt heller ikke finder optimal  vil øge 

fremmed trafik ind på Grundejerforeningens område forstår jeg slet ikke. Det vil det netop ikke, med 

mindre man tænker på de få meter frem til spanden. Men hvis det er tilfældet så kender jeg flere her i 

ejendommen som finder det en god ide at sætte et hegn med låge op ved gavlen  ligesom ved  gavlen ved 

5A. Og nej  jeg gider ikke belæres om at det må man ikke for brandvæsenet. Det kan nemlig godt være det 

forholder sig sådan, og så kan det så ikke lade sig gøre.

Jeg synes at I skal få flyttet spanden omgående. Torben's sædvanlige nedladende belæringer bidrager ikke 

til at dæmpe utilfredsheden.

Jeg undlader at kopiere resten af bestyrelsen. Jeg er ikke interesseret i at læse flere af Torben's latterlige 

belæringer, men du er selvfølgelig velkommen til at sende den til resten af bestyrelsen.

Peter

 Videresendte meddelelser 

Fra: <torben@porcelaenshaven.dk>

Dato: 7. august 2018 kl. 11.29

Emne: SV: En øjebæ er dukket op midt på vor græsplæne



Til: Peter Wulff <peterswulff@gmail.com>, Henrik Jansdorf <formand@fajancehaven.dk>, 

peter.l@fajancehaven.dk, jena@fajancehaven.dk, Jena Jensen <jenaskriver@yahoo.com>, "Torben V. 

Holm" <torben@fajancehaven.dk>, niels@fajancehaven.dk, jesper@fajancehaven.dk

Cc: Susanne Janner <janner.buch@privat.dk>, "Niels Chr. Jensen" <ncj@dadlnet.dk>, dhi@dadlnet.dk

Kære Peter

Jeg er blevet enig med Henrik Jansdorf om, at det nok må være mig som Formand for Grundejerforeningen 

Fajancehaven, der svarer på nedenstående.

Baggrunden for opstillingen af den omtalte hundeaffaldsspand er, at man i Grundejerforeningens 

bestyrelse har modtaget henvendelser med anmodning om, at der blev gjort noget ved en ganske 

omfattende forureningen med hundeefterladenskaber af græsarealerne i det samlede parkanlæg – altså 

både den del af anlægget, der ligger hjørnet bag Fajancehaven ind mod St. Blichersvej og Frb. Have, og den 

del, der ligger i området mellem Georg Jensenbygningen og Smallegade. Legende børn har fået deres tøj 

smurt ind  mestendels om vinteren, når områderne ikke løbende køres over med en græsslåmaskine , 

mens solbadere om sommeren har måttet udvise en vis påpasselighed for at udgå tilsvining og lugtgener. 

Løsningen har været opstilling af to spande, en ved cykelhalvtaget nord for Georg Jensenhuset og en ved 

Rosenvillaen.

Den oprindelige placering af spanden ved Rosenvillaen blev Grundejerforeningen anmodet om at 

genoverveje. Anbringelsesstedet var ganske vist hensigtsmæssigt i forhold til trafikken på stien rundt om 

villaen, men det lå lige op og ned af en dør, som udefra lignede en kældernedgang, men som rent faktisk 

bliver brugt som indgangsdør af en væsentlig del af dem, der har deres daglige gang i villaen.

Efter samråd med Formanden for Ejerforeningen Fajancehaven blev spanden derfor flyttet til dens 

nuværende placering, hvilket hos CBS har efterladt entydig tilfredshed.

Jeg forstår, at denne tilfredshed ikke er gennemgående, og at det fremføres som ønske at få spanden 

flyttet endnu en gang til en mere diskret placering. 

Desværre vil et sådant skridt virke kontraproduktivt. Ideen med at anbringe spanden tæt ved stien rundt 

om Rosenvillaen er jo på den måde at levere en lavmælt opfordring til hundeejere om at benytte den 

opstillede facilitet fremfor blot at lade hundene besørge i åbent terræn. Denne opfordring vil jo gå tabt, 

hvis hundespanden flyttes til et punkt uden for Fajancehavebeboeres synsfelt og dermed et punkt, hvor 

ingen kan se den. Et alternativ er forslaget om at anbringe spanden op ad husgavlen eller murværket langs 

trappehalsen ned til cykelkælderen under 5H. Det har hertil været vurderingen, at en sådan placering dels 



ville skabe øget trafik at eksterne hundeluftere ind i Grundejerforeningens haveområde, dels (og navnlig) 

rumme risiko for skabelse af lugtgener for beboerne i i hvert fald de nederste lejligheder i 5H. Denne 

alternative mulighed er derfor fravalgt.

Man kan altid diskutere, om en genstands fysiske fremtoning er smuk eller det modsatte. Det gælder i den 

konkrete situation hundeaffaldsspande, og det gælder også de cykelstativer, som CBS har opsat på 

nordsiden af Rosenvillaen for at undgå anvendelse af arealet ind mod Frb. Have som cykelparkeringsplads. 

Herved beskyttes beboerne i 5H mod den form for udsigt. Til gengæld har beboerne i 5A og 5B fået dette 

ekstra element ind i deres synsfelt. Prisen for at være mange mennesker sammen om brug af et forholdsvis 

begrænset areal er med andre ord, at man må tilpasse sig hinanden inden for anstændighedens rammer, 

og de vurderes i den konkrete situation ikke at være overtrådt.

Mvh.

Torben

Fra: Peter Wulff <peterswulff@gmail.com> 

Sendt: 6. august 2018 21:48

Til: Henrik Jansdorf <formand@fajancehaven.dk>; peter.l@fajancehaven.dk; jena@fajancehaven.dk; Jena 

Jensen <jenaskriver@yahoo.com>; Torben V. Holm <torben@fajancehaven.dk>; Torben V. Holm 

<tvh@holm.mail.dk>; niels@fajancehaven.dk; jesper@fajancehaven.dk

Cc: Susanne Janner <janner.buch@privat.dk>; Niels Chr. Jensen <ncj@dadlnet.dk>; dhi@dadlnet.dk

Emne: En øjebæ er dukket op midt på vor græsplæne

Til Ejerforeningen for Fajancehaven og Fajancehavens repræsentanter i Grundejerforeningen for Porcelænshaven!

Jeg vil gerne have at vide, hvad der ligger bag beslutningen om at placere en affaldsspand til hundeposer midt i vores 
have.

Jeg bemærkede for noget tid siden, at der var opsat en spand til hundeposer tæt op ad Rosen Villaen. Den er nu fjernet 
og erstattet af bemeldte hundeposespand midt i vores have.

Hvorfor? Ja, jeg forstår sådan set godt at CBS formentlig krævede den fjernet fra deres hus, men den nye placering er 
en “øjebæ” for både Rosen Villaens beboere og beboerne i gavlen i 5H i Fajancehaven.

Det er hverken en pyntegenstand eller en skulptur, men en spand til hundeposer – eller på godt dansk - til hundelort.

Den nye placering er derudover en direkte invitation til fremmede hundeluftere, - der intet har at gøre på vor græsplæne, 
til at lade deres hunde besørge på vor græsplæne. Man skal nemlig være overordentlig stærkt nærsynet for ikke straks 
at bemærke spanden med den påklistrede invitation: “Til hundeposer” når man forlader eller er på vej i Frederiksberg 
Have!

Er der nogen, der har overvejet, at spanden meget mere diskret kunne have været anbragt op ad hegnet til 
Frederiksberg Have, ved husgavlen eller lignende. Dette ville have fjernet invitationsmotivet for fremmede til ulovligt at 



entre det ellers skiltede “Private område”, og de personer der har lovlig adgang skulle såmænd nok finde spanden 
alligevel.

Hernede i 5H-gavlen med de store fordelingstal lever vi med, at vores bidrag ikke rækker til at se det årlige juletræ, men 
vi har overordentlig svært ved at skulle acceptere, at vi som kompensation skal belemres med udsyn til en spand med –
hundelort. Det trækker meget store veksler på velviljen!

Med venlig hilsen,

Peter Wulff

Porcelænshaven 5H

Virusfri. www.avast.com


