
Grundejerforeningen December 2005
KOLLEKOLLEPARKEN

REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 27. OKTOBER 2005

Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen,
22 medlemmer var repræsenteret — alle personligt.

Formanden, Susanne Edemann, bød velkommen og udtrykte glæde over at så mange var mødt
frem i år.

1 Valg af dirigent

Jens Berger (Sk.55) blev valgt. Han konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at gene-
ralforsamlingen var lovligt indkaldt iht. foreningens vedtægter.

2 Formandens beretning

Formand Susanne Edemann præsenterede bestyrelsen (Peder Sundgaard var fraværende) og aflagde
beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formanden begyndte med at henvise til de udsendte rundskrivelser i januar, maj og oktober
2005. Herefter gennemgik hun de punkter, der har været aktuelle siden sidste generalforsamling.

Fællesarealer

• Den sædvanlige gartner passer fællesarealerne.

• Bestyrelsen opfordrer generelt medlemmerne til at fælde træer på egen grund, hvis naboen
oplever, at træerne skygger for solen hos dem. Det samme gælder naturligvis, hvis træer på
vores fællesarealer skygger på nogle af medlemmernes grunde. Der er i den anledning også
dette år blevet fældet flere træer, primært på den store legeplads.
Bestyrelsen har ikke til hensigt at reducere mængden af træer i området, og får gerne plantet
nye.

• Som man kunne læse i seneste KollekolleNyt, vil bestyrelsen gerne lave en gennemtænkt
plan for fællesarealerne, herunder plantning af nye træer. Bestyrelsen kom i rundskrivelsen
med differentierede eksemler på forslag og bad medlemmerne melde tilbage med deres
ønsker til konkrete tiltag, ambitionsniveau og indflydelse på kontingentet.
Bestyrelsen fik kun få tilbagemeldinger. I store træk ønsker medlemmerne, at der bruges
så få midler som muligt. Nogle efterlyser en langsigtet beplantningsplan og en enkelt, at
bestyrelsen gør mere ud af det.
Bestyrelsen har derfor planlagt at afsætte kr. 10,000 på næste års budget til at hente råd fra
en fagmand og eventuelt iværksætte lidt — afhængigt af, hvor langt pengene rækker.

• De gamle bænke i området var ved at rådne og bestyrelsen har derfor fået disse fjernet.
Bestyrelsen har derefter modtaget en række henvendelser om, at bænkene savnes. Bestyrelsen
har derfor besluttet at opsætte nye bænke på Tyrestensarealet og legepladserne.

• Bommen ved Skolekrogen 15, dvs. ved enden af den første stikvej, der starter overfor Q8,
var rådden og er derfor blevet erstattet af 2 større sten.

• Der er sat nye net op i fodboldmålene på den stor legeplads. Pas på dem og brug dem flittigt.



• Legeredskaberne skal olieres til foråret. Bestyrelsen vil stå for dette — og gerne med hjælp
fra medlemmerne.

Faste hegn

• Formanden benyttede igen i år lejligheden til at understrege, at der ingen ændring er i
bestyrelsens holdning til faste hegn mod veje, stier og fællesområder.
Kommunen skrev i 2002 til bestyrelsen, at offentligt tilgængelige stier er at ligestille med
veje. Den tinglyste servitut om levende hegn i skel gælder derfor såvel mod veje som mod
stier, der indgår i grundejerforeningens fællesarealer.

• Bestyrelsen ønsker fortsat at værne om områdets grønne parklignende (KollekollePARKEN)
karakter, såvel fordi servitutter skal overholdes, som fordi generalforsamlingen hvert år har
bedt bestyrelsen om det.

• Bestyrelsen beder ikke medlemmerne om, at tidligere etablerede faste hegn fjernes, men
blot om, at disse skjules med levende grønt.

• Bestyrelsen tog sidste år direkte kontakt med ejerne af de parceller, der har de mest iøjnefald-
ende faste hegn og opfordrede til, at de skjulte “fortidens syndere” med levende grønt foran.
Det har ført til følgende:

– 2–3 stykker har ikke gjort noget

– Nogle få vil gøre noget, når plankeværket er blevet malet o.lign.

– Nogle har gjort lidt

– 7 medlemmer har plantet bøgehæk, ligusterhæk eller høje buske foran de faste hegn.
Det er blevet særdeles nydeligt.

Bestyrelsen konkluderer, at området er blevet pænere og glæder os over medlemmernes
tiltag. Bestyrelsen vil fokusere på faste hegn, så længe medlemmerne ønsker det.

Snerydning

• Bestyrelsen har med tiden fået et par opfordringer til at etablere en fælles snerydningsor-
dning. Bestyrelsen har overvejet dette men er nået frem til, at en sådan løsning vil være
økonomisk uforsvarlig.
De påkrævede resourcer er bookede op, når behovet er der.

• Kommunen tilbyder imidlertid en snerydningsordning for pensionister, og bestyrelsen hen-
viser til denne.

• Bestyrelsen kan desuden opfordre til, at man laver en aftale med naboens søn.

Trafik

• Bilister til Kollekolle Børnehave tager svinget ved Tornekrogen 81 for hurtigt, og det er til
fare for andre færdende. Bestyrelsen havde foreslået kommunen, at fortovet langs Tornekro-
gen på den nordlige side forlænges over vejbanen til T81. Bestyrelsen har en tilsvarende
løsning ved svinget syd for spærringen midt på Skolekrogen ved Tornekrogens start. Denne
løsning fungerer fint der. Kommunalbestyrelsen har desværre afvist forslaget .

• Krydset ved Q8 er svært at overskue, og det virker ikke sikkert at køre fra Skolekrogen og
svinge til venstre af Kollekollevej mod Kollekolle. Det er specielt farligt for cyklister.
Bestyrelsen har foreslået kommunen en rundkørsel i krydset til såvel forbedring af trafik-
sikkerheden som til reduktion af støjen ved, at bilerne kommer ned i fart. Kommunen etablerer
en helle i midterrabatten på Kollekollevej ud for Q8.
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• Nogle biler kører for stærkt i de 2 90-graders sving, der er på Skolekrogen efter indkørsel
ved egetræet. Ofte bliver svingene “skåret af”. Bestyrelsen forventer, at en hvid midterstribe
i de to sving vil kunne bringe hastigheden ned. Bestyrelsen har derfor foreslået kommunen
dette, men kommunen har afvist forslaget.
Bestyrelsen vil derfor blot opfordre til, at man tager svingene med omtanke for børnene i
området.

• Nytilkomne blev gjort opmærksom på, at de afmærkede stykker langs fortovene er til parker-
ing. Der er set eksempler på, at folk ikke har turde parkere på stykkerne. Det er ikke ulovligt
at parkere en række andre steder i vores område, men bestyrelsen opfordrer naturligvis til,
at P-stykkerne benyttes. Se eventuelt maj-2005 rundskrivelsen.

Indbrud

• Der er siden sidste generalforsamling kun rapporteret ganske få indbrud i vores område.
Efter politiets udsagn er det normalt, da indbrud ofte sker i bølger. Der er dog fortsat grund
til at være agtpågivende overfor fremmede i området. Det er en god ide at kende naboer,
genboere og bagboere og i øvrigt hilse på nytilflyttere. Så ved man, hvem der bor omkring
os, og man kan så lettere spotte uvedkomne.

• Hvis du er vidne til et indbrud så slå alarm på 112 — det er bedre end at ringe til den lokale
politistation. Politiet stiller op inden for få minutter, hvis der er en chance for, at de kan
fange tyven.

• Politiet tilbyder gratis rådgivning om forebyggelse af indbrud — også til private. Henven-
delse: Kriminalpræventiv Sektion, Slotsherrensvej 113, 2720 Vanløse Tlf: 38 74 14 48 lokal
7204.

• Bestyrelsen er fortsat interesseret i at høre om indbrud i området. Ring til et bestyrelses-
medlem eller skriv et par ord om det.

Arrangementer

• Det er længe siden, grundejerforeningen har haft et fællesarrangement. Forslag er velkomne.

• Formanden sluttede sin beretning af med at sige, at det er op til medlemmerne at få noget
godt ud af bestyrelsens arbejde — og bestyrelsen hører altid gerne fra medlemmerne.

Efter formandens beretning blev der bl.a. fremført følgende :

• En beboer bemærkede at faldunderlaget til gyngerne på de små pladser ikke er i orden og
opfordrede bestyreslen til at sikre legepladserne.

• En beboer, som gerne ville hjælpe med at oliere legeredskaberne, gjorde opmærksom på
at han modtog maj-rundskrivelsen, hvor man kunne give tilsagn om hjælp med olieringen,
efter tidfristens udløb.

• Mht. “hvid midterstribe” blev det anbefalet, at beplantningen på hjørnet (Sk.107) blev klip-
pet ned.

• Det blev hertil oplyst, at beplantningen ved Sk.107 er helt uden for skelpælene. Bestyrelsen
vil tage en dialog med Sk.107.

• Vedr. “hvid midterstribe” blev der også foreslået en brostensforhøjning, som hvor Læssevej
går over i Ny Vestergårdsvej.

• Endvidere blev det sagt at en hvid midterstribe ikke hjælper — det eneste der virker er bump.
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• Der er kommet nye lamper på den lange sti langs Kollekollevej, men nogle steder er der
beplantning, som dækker for lamperne. Bestyrensen opfordredes til at holde øje med be-
plantningen.

• Vedr. hækbeplantning uden for skelpæle, blev der gjort opmærksom på at der skal være et
nødvendigt frirum jævnfør kommunens retningslinier. Bestyrelsen kigger på det.

• Som fartdæmpende løsning blev foreslået “Gladsaxe løsningen” (stilleveje med 40 km/t.).
Alan oplyste, at bestyrelsen havde foreslået det, men der kom ikke noget ud af det.

• En beboer forstod ikke en anden beboers behov for at få fældet træer på fællesarealet. For-
manden oplyste at man afventer fældning af nogle udpegede træer, før man vil foretage
yderligere. En tredie beboer oplyste, at sidstnævnte beboers grund ligger lavt, så det vil ikke
hjælpe at fælde træer, og opfordrede til at bestyrelsen ikke gør mere ved sagen.

• Kommunen blev opfordret til at beskære visne grene på det store egetræ på et tidspunkt,
hvor man kan se hvilke grene der er rådne.

• Et tidligere bestyrelsesmedlem gennemgik minutiøst hvilke punkter bestyrelsen ville tage
sig af jævnfør referatet at sidste års generalforsamling. Der var nogle udestående punkter.

• På forspørgsel gav Alan en uddybning vedr. krydset ved Q8. Det havde været kommunens
plan at etablere en rundkørsel ved Q8 samt fjerne mere af hækken på midterrabatten. Der
er en langsigtet plan for Kollekollevej i 2006. Bestyrelsen blev opfordret til i det midste at
arbejde for en vejindsnævring. Endelig blev nævnt en hastighedsreduktion til 50 km/t.
En beboer gjorde opmærksom på at vejstrækningen er den tredie farligste i kommunen, så
der vil blive gjort noget.

Formandens beretning blev godkendt.

3 Regnskabet

Kasserer Alan Willumsen gennemgik det reviderede regnskab for 2004/2005.

Efter kassererens gennemgang af regnskabet blev der fremført følgende :

• Intet at bemærke.

Regnskabet blev godkendt.

4 Kontingent

Bestyrelsen fremlagde forslag til budget og foreslog et uændret kontingent på 450 kr. for fore-
ningsåret 2005/06 til opkrævning i januar 2006. Dette blev vedtaget.

Kassereren oplyste, at pga. en stor egenkapital kan man — for at holde det uændrede kontin-
gent — budgettere med et driftsunderskud, og varslede derfor at kontingentet må sættes op til
næste år, for at der kan komme balance i driftsregnskabet.

Bestyrelsens forslag om, at der som hidtil ikke tillægges formand og kasserer noget vederlag,
hvilket vedtægterne giver mulighed for, men at bestyrelsesmedlemmernes omkostninger godtgøres
som hidtil, blev vedtaget. Der afsættes 6300 kr. i budgettet til dette formål.

Efter kassererens gennemgang af budgettet blev der fra et medlem udtrykt ønske om, at forslag
til budget bliver vedlagt indkaldelse til generalforsamlingen. Der blev henvist til vedtægterne, hvor
dette ikke er krævet, men kassereren lovede, at bestyrelsen vil overveje det.
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5 Forslag

Der var indkommet to forslag fra Tornekrogen 52.

• Det første forslag “Udlæg til bestyrelsen” (vedlægges) foreslår, at vederlaget til bestyrelsen
afskaffes.

Hertil replicerede formanden ved at opremse bestyrelsens arbejde samt oplyse, at lovgivnin-
gen nu giver mulighed for at honorere bestyrelsesarbejdet med 1500 kr. per år.

Der blev generelt udtalt anerkendelse af bestyrelsens arbejde og honorering af dette.

Forslaget blev forkastet med stor majoritet idet kun forslagstilleren stemte for forslaget.

• Det andet forslag “Renovering af grundejerforeningens fællesarealer” (vedlægges) foreslår,
at der for at genoprette og vedligeholde fællesarealerne på et rimeligt parklignende niveau
(og ikke kun græsplæner) anvendes et engangsbeløb i størrelsesordenen 200,000 – 250,000
kr. og en løbende kontingentforøgelse på minimum 500 kr.

Hertil forklarede formanden, at betyrelsen planlægger at indhente rådgivning for 10,000 kr.
og konkluderede at en udgift på 250,000 kr. er en udfordring bla. fordi nogle medlemmer
ikke får så megen glæde af sådanne tiltag.

Der udspandt sig en drøftelse med mange kommentarer og synspunkter.
En beboer udtrykte støtte til at undersøge muligheder og at få udarbejdet en plan til næste
generalforsamling samt budget, der er gennemarbejdet og troværdigt. Det blev foreslået at
kontakte kommunen.
Der blev udtrykt tilfredshed med fællesarealernes nuværende tilstand. Desuden blev der
udtalt, at en pæn vedligeholdelse må kunne gøres billigere end nævnt i forslaget.

Det blev foreslået, at bestyrelsen udarbejder et forslag, som beskrives i en rundskrivelse,
hvor man så også vil måle beboernes ønsker mht. ambitionsniveau og den dertil hørende
nødvendige kontingentstørrelse.

Ordstyreren oplyste, at vedtægterne indeholder en mindretalsbeskyttelse, der umuliggør at
denne generalforsamling kan vedtage meget omkostningskrævende forslag.
Han takkede for en god drøftelse med mange synspunkter og konkluderede at generalfor-
samlingen beder bestyrelsen om at arbejde videre med forslaget som vedlægges referat af
generalforsamlingen.

6 Valg af bestyrelse og suppleant

Bestyrelsesmedlemmerne Jens Erik Møller Jensen (Sk.14) og Susanne Edemann (Sk.115) er på
valg og Jens Erik ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Susanne samt valg af sup-
pleanten Ole Jensen (Tk.26), som begge blev valgt. Herudover består bestyrelsen af Alan Willum-
sen (Sk.69), Peder Sundgaard (Tk.39) og Karl Johan Simonsen (LV.96)

Suppleanten Pierre Engqvist (Sk.91) er udtrådt af bestyrelsen pga. fraflytning. Bestyrelsen
foreslår valg af Anne Friis Sk.91, og Lars Asskildt Sk.31, som begge blev valgt.

7 Valg af formand

Susanne Edemann blev valgt som formand.

8 Valg af revisorer

Leif Mårtensson (Tk.54) og Flemming Kühn Pedersen (Tk.67) blev genvalgt som revisorer.
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9 Eventuelt

Ordet blev givet frit, og bl.a. følgende blev nævnt :

• Et medlem oplyste, at kommunen havde målt støjniveauet i området og konstateret en over-
skridelse ift. gældende standarder.
Formanden meddelte, at flere berørte grundejerforeninger tidligere havde lavet fælles hen-
vendelser til Trafikministeriet. Man havde bla. foreslået at forhøje og forlænge støjvolden
langs motorvejen.

Afslutning

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formand Susanne Edemann takkede dirigenten
for ledelsen af generalforsamlingen samt medlemmerne for fremmødet, og sagde, at man gerne
må tage flere naboer med næste år.

Ref.: KJS
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