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Generalforsamling om udvikling af fællesarealerne     
 
 
Foreningens medlemmer indbydes hermed til at deltage i en drøftelse om udviklingen af fællesarealerne 
på en ekstraordinær generalforsamling, som holdes 28. november 2017. Generalforsamlingen holdes med 
baggrund i den ordinære generalforsamling 24. oktober 2017 og den skriftlige orientering, som er indeholdt 
i nærværende rundskrivelse. 
 
I overensstemmelse med vedtægternes § 14 omfatter nærværende rundskrivelse også referatet af den or-
dinære generalforsamling 24. oktober 2017. Referatet findes også på Grundejerforeningens hjemmeside, 
hvilket blev meddelt via e-mail til medlemmerne 31. oktober 2017. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling 28. november 2017  
 
Grundejerforeningen Kollekolleparken (CVR-nr. 32 02 62 49) holder ekstraordinær generalforsamling tirs-
dag, 28. november 2017, kl. 19:15 i Satellitten på Bymidten (lokale 4 i underetagen). 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Bestyrelsen orienterer om sine overvejelser om udvikling af fællesarealerne i de kommende år. Orien-

teringen og debatten herom er en fortsættelse af punktet ”Bestyrelsens beretning” på den ordinære 
generalforsamling 24. oktober 2017. 

 
 Debatten skal munde ud i generalforsamlingens stillingtagen til bestyrelsens overvejelser, således at 

bestyrelsen har et grundlag for at styre udviklingen af fællesarealerne i de kommende år. 
 
3. Eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 
 
Referat af den ordinære generalforsamling 24. oktober 2017. 
Bestyrelsens oplæg om den fremtidige linje for udviklingen af fællesarealerne. 
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Referat af Generalforsamling 24. oktober 2017 
 
Grundejerforeningen Kollekolleparken holdt ordi-
nær generalforsamling 24.oktober 2017 i Satellit-
ten, Bymidten, lokale 4. 
 
1. Valg af dirigent 
Formanden, Mads Emil Kragh bød velkommen. 
Bestyrelsen foreslog Peder Sundgaard som diri-
gent. Det blev vedtaget med akklamation. 
Dirigenten konstaterede med generalforsamlin-
gens tilslutning at denne var rettidigt indkaldt og 
beslutningsdygtig i overensstemmelse med ved-
tægterne.  
Dirigenten gav ordet til formanden. 
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
Formanden startede med at omtale bestyrelsens 
medlemmer og deres ansvarsområder. Beretnin-
gen blev støttet af slides, der blev vist på gene-
ralforsamlingen: http://www.kollekollepar-
ken.dk/Kollekollenyt/Generalforsamling Kollekolle 
2017 - præsentation.pdf. 
Under og efter beretningen fremkom følgende 
indlæg og kommentarer: 
Chikaner 
Formanden berettede om chikaner og steler, 
som sidste efterår blev opsat på Tornekrogen og 
Skolekrogen. De har haft den ønskede effekt, så-
ledes at der ikke længere køres så stærkt på ve-
jene. Hvis der blandt medlemmerne udtrykkes 
behov for chikaner på foreningens øvrige veje, vil 
dette blive taget op til overvejelse. 
MTB 
Ruterne blev flyttet over på den anden side af 
Frederiksborgvej. Alle parter var glade – tidligere 
ugentlige konfrontationer oplevedes ikke læn-
gere. Langtidseffekten af de nye spor var dog 
ukendte. Naturstyrelsen høres, om de kan retab-
lere diget ved hundeskoven samt sætte en låge i. 
De er ikke afvisende over for dette. 
Indbrudssikring 
Der er fortsat mange indbrud i grundejerforenin-
gen. Forebyggelsesmetoder belyses af bestyrel-
sen – hvad virker, og hvad virker ikke. Bestyrel-
sen har god kontakt til kommunens ekspert på 
området. Holdningspåvirkninger er en af virke-
måderne, f.eks. hilse på ukendte folk, når vi mø-
der dem på vejene, da indbrudstyve ikke vil gen-
kendes. Endvidere opfordredes til tilslutning til 
Nabohjælp. Tryghedsvandringerne og deres po-
sitive effekt blev belyst. Der blev henvist til rap-
porterne på hjemmesiden. 

Trafikstøj 
Bestyrelsen havde indgivet høringssvar til kom-
munalplanen for 2017 samt udvidelsen til Hille-
rødmotorvejen. Foreningens støjgruppe er res-
sourcestærk med mange kompetencer, men pro-
blemerne er komplekse grundet de tre store støj-
kilder i området: Kollekollevej, motorvejen og mo-
torvejsbroen.  
Et medlem oplevede, at støjen var blevet værre i 
løbet af de senere år. Der er kommet flere biler til 
på motorvejen gennem årene. Endvidere aftager 
effekten af den udlagte støjreducerende asfalt 
med tiden pga. dækgummi, der trænger ned i la-
get.  
Formanden fortalte, at man netop havde haft et 
møde med kommunen vedr. den konkrete udfø-
relse af støjvæggen langs Kollekollevej og der-
med var nået et skridt videre, hvilket var særde-
les positivt, da den gamle plan dermed var blevet 
genstartet. Kommunens konsulenter vil udar-
bejde en plan. Støjgruppen kan efterfølgende bi-
stå kommunen med at sikre, at den billigste og 
bedste leverandør vælges til konkret udførelse. 
Formanden understregede dog, at en plan ikke 
var ensbetydende med udførelsen af denne sær-
ligt pga. af Kommunens økonomi. Foreningen 
skulle derfor fortsat være aktiv og presse på. 
Et medlem, beliggende op til Kollekollevej, 
spurgte ind til det konkrete løsningsforslag. For-
manden svarede, at en støjabsorberende udfø-
relse var ønskelig, så lyden ikke reflekteres rundt 
i området. Næste møde med kommunen vedr. 
dette er om 14 dage. På sigt vil de nærmeste 
medlemmer også blive inddraget i spørgsmålet 
om udførelsen. Medlemmet var betænkelig mht. 
dels udseende, da placeringen ville være op mod 
parcellen, dels vigtigheden af afstanden til støjkil-
den. Formanden svarerede, at kommunen er in-
teresseret i et præsentabelt udseende samt en 
effektiv virkning. Formanden fremhævede afslut-
ningsvis det positive i, at vi nu var kommet tæt-
tere på kommunen igen. 
Fællesarealer 
Formanden berettede om den fortsatte sanering 
af områderne – særligt ved tyrestenen. De små 
arealer på Gartnerkrogen og Lille Værløsevej var 
omsider blevet ordnet, idet områderne var blevet 
ryddede og tilsået med græs. Der er blevet ud-
lagt sten omkring plænen ved Skoleegen, så der 
ikke længere kan køres op på området særligt 
ifm. med aflevering af børn i de omkringliggende 
børnehaver. Legepladserne er blevet malet, og 
flere stier er blevet gruset.  
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Formanden præsenterede billeder af de nyligt 
grusede stier på Gartnerkrogen og Tornekrogen 
og takkede de medlemmer, der hjalp til med 
grusningen. Herefter viste formanden billeder af 
de små fællesarealer på Gartnerkrogen og Lille 
Værløsevej. 
Fællesarealer – skitseplan 
Formanden omtalte en ny strategi for udviklingen 
af fællesarealerne i stedet for at ”trække et træ 
op og plante et nyt”. Bestyrelsen har derfor fået 
udarbejdet en skitseplan ved en landskabsarki-
tekt. Idéen er, at tankerne heri virkeliggøres i 
flere trin og efter bestyrelsens vurdering af hvert 
af disse trin. Formanden præsenterede nøgle-
punkterne, som var langtidsholdbarhed og vedli-
geholdelsesneutral samt tilpasset vores behov: 
Gennemgang, ophold og boldspil. Vi ønsker be-
plantning, som afspejler den danske natur og 
samtidig er mere indbydende end en alm. græs-
plæne. Flere græshøjder med stier i vil være et 
gennemgående tema. Græsstier i yderkanter 
mod medlemmers område for sikring af klipning 
af hæk osv. Bænke opsættes for at invitere til op-
hold. Bestyrelsen foreslår, at vi selv planter træ-
erne – resten af arbejdet vil vi købe os til. Planen 
ville kunne realiseres på fem år inden for det nu-
værende budget. 
Formanden præsenterede et billede af et fælles-
område, som landskabsarkitekten har lavet en 
skitse over, samt to billeder med græs og stier 
samt bunddække. Det beskrives, hvorledes for-
delingen af træer og græsser tænkes foretaget. 
Efterfølgende fremviste og beskrev formanden et 
billede af landskabsarkitektens skitse til det store 
fællesareal. Et mindre fællesareal samt området 
omkring Skoleegen blev ligeledes belyst, hvor 
sidst nævnte grundet egens fremtrædende rolle 
ville skille sig ud fra de andre, og her tænkes 
plantet hundredvis af krokus. 
Gartneren var orienteret om planerne og så in-
gen problemer i relation til generel vedligehol-
delse, da bl.a. jævnlig græsklipning kun skulle fo-
retages på det lave græs, og enggræsset kun 
klippes én gang årligt. 
Et medlem spurgte ind til beslutningsprocessen. 
Formanden svarede, at det fremlagte var besty-
relsens forslag til en videreudvikling af områ-
derne. Formanden redegjorde ligeledes for, at 
bestyrelsen ikke havde valgt at sætte forslaget til 
afstemning, da bestyrelsen ville være lydhøre 
over for evt. ændringsforslag og justeringer. 
Medlemmet var ikke i mod forslaget, men mente 
at det burde være fremsat tidligere for alle med-
lemmer forud for generalforsamlingen.  
Et medlem tilkendegav generel tilfredshed med 
tiltaget, men stillede spørgsmålstegn ved de 
mange træer, særligt de nævnte birketræer. 

Disse ville kræve øget vedligehold. Formanden 
svarede, at grundejerforeningen selv var herre 
over omfanget og valget af træerne, og at der ge-
nerelt var valgt træsorter, der ikke er hurtigt vok-
sende. 
Et medlem stillede ligeledes spørgsmålstegn ved 
typen af træerne og konsekvenserne (så som 
blade i tagrender) ved at plante dem relativt tæt 
på husene. Formanden fastslog endnu engang, 
at det fremviste blot var et skitseforslag og ikke 
en fast plan. 
Et medlem spurgte, om planen ville blive gen-
nemført på fem år, hvis den foreslåede kontin-
gentstigning ikke blev vedtaget, hvilket forman-
den bekræftede. Medlemmet protesterede over 
denne tilgang, da medlemmerne derved ikke ville 
have haft nogen chance for at vurdere forslaget. 
Det ville endvidere medføre en gennemgribende 
ændring af udseendet på grundejerforeningens 
grønne områder. 
To medlemmer tilsluttede sig kritikken og under-
stregede det vigtige i, at alle medlemmer har mu-
lighed for at kende planen, inden der arbejdes vi-
dere efter denne. 
Bestyrelsen ønskede en kort pause for at disku-
tere mulige fremgangsmåder i det videre forløb. 
Dirigenten opfordrede de fremmødte til at blive 
siddende og forlod derefter salen sammen med 
bestyrelsesmedlemmerne. 
Efter 10 min. blev generalforsamlingen genopta-
get. Formanden tilkendegav, at forslaget burde 
gennemføres i god stemning og dermed ikke an-
ses for tiltrådt på aftenens generalforsamling. 
Forslagets tanker og hovedpunkter vil blive of-
fentliggjort, hvorefter en ekstraordinær general-
forsamling kan fortsætte drøftelsen af dette punkt 
i beretningen. Projektets økonomi vil indgå i ori-
enteringen. 
Et medlem spurgte, om der ville komme en af-
stemning, hvilket formanden bekræftede, idet ge-
neralforsamlingen vil blive bedt om at tage stilling 
til bestyrelsens beretning om udviklingen af fæl-
lesarealerne. Bestyrelsen vil naturligvis være me-
get lydhør over for medlemmernes bemærknin-
ger. 
Et medlem tilkendegav sin positive holdning til 
forslaget og havde rosende kommentarer til be-
styrelsens arbejde hermed. 
Et medlem spurgte om de valgte sorter af frugt-
træer, hvortil der blev svaret, at man ville kunne 
fremkomme med idéer under implementeringen. 
Formanden omtalte rådighedsbeløbet i det årlige 
budget på ca. 45.000 kr. Dette ville medføre en 
femårig implementering. Derfor havde bestyrel-
sen foreslået et midlertidigt øget kontingent, så 
udførelsen kunne ske over tre år i stedet. 
Fælles aktiviteter 
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Formanden orienterede om de to fælles aktivite-
ter: Fastelavn i februar og grillaften i august. 
Begge var vellykkede arrangementer med hver 
omkring 70 deltagere. Arrangementerne ville 
blive gentaget næste år. Formanden præsente-
rede billeder fra de to arrangementer. 
Kommunikation 
Formanden orienterede kort om kommunikati-
onsformerne. Den primære kommunikationska-
nal er e-mail. Facebook bruges blandt medlem-
mer og ved arrangementer. 
Fokusområder 2017/2018 
Bestyrelsen ville fortsat have fokus på tryg-
hed/indbrud. I det hele taget ville samme områ-
der som i det netop overståede foreningsår have 
fortsat fokus. Deklarationerne skulle fortsat være 
fokusområde, da bestyrelsen har indtryk af, at 
medlemmerne ønsker at bevare det grønne ud-
tryk i området. 
 
Dirigenten afsluttede debatten med at konsta-
tere, at beretningen overvejende var taget til ef-
terretning, idet debatten om udviklingen af fæl-
lesarealerne fortsættes på den planlagte ekstra-
ordinære generalforsamling. 
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til god-
kendelse 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, 
og enkelte poster blev kommentereret.  ”Andre 
indtægter” er indtægter fra ejendomsmæglere, 
som ved ejerskifter sender spørgeskemaer, hvor 
bestyrelsen opkræver 300 kr. pr. udfyldt skema. 
Et medlem ønskede for fremtiden posterne fra 
regnskabet specificeret. Bestyrelsen vil drøfte 
dette ønske. 
Et medlem spurgte, hvorvidt grundejerforeningen 
har en ansvarsforsikring, hvortil kassereren sva-
rede, at det har den, og at den omhandler fælles-
arealerne, bl.a. åbne arealer og legepladser. 
Grundejerforeningen kan først gøres ansvarlig, 
hvis rimelige pligter forsømmes, f.eks. som følge 
af uforsvarlig stand. 
 
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var god-
kendt enstemmigt. 
 
4. Indkomne forslag 
Formanden havde fra et medlem modtaget et 
spørgsmål om, hvorledes bestyrelsen ville for-
holde sig, såfremt der var misligholdelse af for-
pligtelserne på en udlejet ejendom. Dette ville 
blive taget ind under punktet med deklaratio-

nerne i det kommende år. Umiddelbart vil besty-
relsen, kun kunne henvende sig til ejeren (og 
ikke lejeren) af ejendommen. 
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende 
år 
Kontingentet blev foreslået uændret på 600 kr. 
for det kommende år. Det blev vedtaget enstem-
migt. 
 
6. Fastlæggelse af ramme for godtgørelse af be-
styrelsesmedlemmernes omkostninger 
Forslaget om en godtgørelse på op til 800 kr. pr. 
bestyrelsesmedlem vedtoges enstemmigt. 
 
7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen foreslog seks medlemmer. Forslaget 
vedtoges enstemmigt 
 
8. Valg af bestyrelse. 
Vibeke Forchhammer, Mads Emil Kragh og Car-
sten Villadsen blev som foreslået genvalgt med 
akklamation. 
 
9. Valg af to suppleanter. 
Mads Nygaard Vedel, Sk 34, og Gitte Vincents, 
Tk 21, foresloges genvalgt som suppleanter. De 
blev begge valgt med akklamation.  
 
10. Valg af formand. 
Som formand foreslog bestyrelsen genvalg af 
Mads Emil Kragh, hvilket blev vedtaget med ak-
klamation. 
 
11. Valg af revisorer. 
Som foreslået af bestyrelsen blev de hidtidige re-
visorer, Leif Mårtensson, Tk 54, og Flemming 
Kühn Pedersen, Tk 67, begge genvalgt med ak-
klamation. 
 
12. Eventuelt. 
Et medlem spurgte om konsekvenserne af seks 
personer i bestyrelsen i tilfælde af afstemninger 
med uafgjort udfald. Formanden forklarede, at 
bestyrelsen ikke arbejdede med afstemninger, 
men i stedet forsøgte at nå til enighed. 
Et andet medlem roste bestyrelsen for deres ar-
bejde. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav 
slutteligt ordet til formanden. 
 
Formanden tilkendegav respekten over for med-
lemmernes mening og takkede for deres delta-
gelse. Formanden takkede for indsatsen fra Hen-
rik Bak, som udtrådte af bestyrelsen. 
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Fremtidig linje for udviklingen af fællesarealerne 

Bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen 
 
 
 

Problemstilling 
 
Skiftende bestyrelser har gennem de seneste fire-fem år fjernet mange fritstående træer, der var blevet 
fældningsmodne pga. enten alder eller vind/sneskader. Ligeledes er mange selvsåede og vildtvoksende 
buske og krat fjernet undervejs. Fællesarealernes udtryk og fremtoning har derfor ændret sig gennem de 
senere år i retning af større og større græsområder og færre og færre, men meget store træer. Genplant-
ningen har været minimal og sporadisk, og hvor det er sket, har det mest været kendetegnet ved at 
”trække et træ op og plante et tilfældigt nyt”. 
 
Bestyrelsen mener, at vi har brug for en tydelig linje for videreudviklingen af fællesarealerne. 

Analyse 
 
De vigtigste fællesarealer er vist på kortet (se side 2). De består af et stort område i midten af grundejerfor-
eningen og fire mindre områder. 
 
Det har været afgørende for bestyrelsen, at de grønne områders udvikling er langsigtet, omkostningsneu-
tral og tilpasset medlemmernes brug. I arbejdet med at lægge en linje for udviklingen har bestyrelsen taget 
udgangspunkt i, hvordan områderne bruges i dag. 
 
Ligeledes har det været et omdrejningspunkt, at der i de grønne områder ikke skal opfindes behov, som 
ikke findes i dag, og de grønne områder skal være tillokkende via indretningen. Der skal være en reel ef-
terspørgsel fra medlemmerne, før specifikke ønsker tages i betragtning. 
 
Områderne bruges i dag primært til: 
 

 Gennemgang  
 Ophold ved og omkring legepladserne 
 Boldspil 

 
Desuden har Grundejerforeningen holdt fællesarrangementer på det store fællesareal. 
 
En væsentlig betragtning i arbejdet med at lægge en linje for udviklingen har været, at medlemmerne har 
hver deres egen have og dyrker og indretter denne efter egen lyst og interesse, hvorfor de grønne områder 
ikke skal tjene som en ”ekstra” have eller ophold til frokost eller kaffeselskaber. 
 
”Skoleegen” som nærmest har status som Grundejerforeningens vartegn, og arealet deromkring (område 
A) har bestyrelsen vurderet skal bestå, idet området fremstår flot, som det er nu. 
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Område A: Området med skoleegen grænsende mod Skovlinien 
 
Område B: Området med Tyrestenen grænsende op mod Nørreskov og Skolekrogen 
 
Område C: Det store fællesareal beliggende midt foreningen. På området er den store legeplads og et 
forbundet stisystem mod Skovlinien, Skolekrogen og Tornekrogen.  
 
Område D: Området grænser op mod stisystemet parallelt med kollekollevejen.  
 
Område E: Området grænser op mod stisystemet parallelt med kollekollevejen. På området er den lille 
legeplads. 
 
Område F og G: Områderne ved hhv. GK og LV (ikke vist på kortet) 
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Principper 
 
Baseret på ovenstående analyse har bestyrelsen defineret en kravsspecifikation, og på grundlag heraf er 
indhentet inspiration og rådgivning fra ”FELT” landskabsarkitekterne. FELT har leveret inspirerende skitser, 
som viser mulige udmøntninger af en række principper, der tager hensyn til den brug, der er af områderne 
i dag. 
 
De gennemgående principper er: 
 

 Større områder med plænegræs som nu 
 Mindre områder med enggræs  
 Velholdte græsstier langs alle yderkanter 
 Beplantning fra den danske natur 
 Træer og buske plantes i enggræs 
 Langsomt voksende træer, der ikke bliver høje 
 Foreslåede sorter: hassel, birk, navr, æble, pære, kirsebær og bærmispel 
 Bænke ifm. med legepladser og udvalgte enggræsområder 

 
Nedenfor er vist eksempler på skitser fra område C og D. Det er vigtigt kun at opfatte det viste som skitser, 
da bestyrelsen agter at tilpasse disse efter medlemmernes input og erfaringerne gennem mange år. 
 
 

 
 
Område D: Området grænser op mod stisystemet parallelt med kollekollevejen.  
 
Bestyrelsen indledende betragtninger: Færre træer og minimum 5 meter til skel  
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Område C: Det store fællesareal beliggende midt foreningen. På området er den store legeplads 
og et forbundet stisystem mod Skovlinien, Skolekrogen og Tornekrogen.  
 
Bestyrelsens indledende betragtninger: For mange træer, og afstand til skel skal være min 5 me-
ter. 
 

 

Økonomi 
 
Det har været magtpåliggende for bestyrelsen, at en fremtidig linje for de grønne områder er omkostnings-
neutral i forhold til i dag. Altså ikke omkostningsfri, men neutral. Det vil med andre ord sige, at omkostnin-
gerne holdes inden for det sædvanlige budget. 
 
De senere års ret høje omkostninger til rydninger, stubfræsning og bortskaffelse forventes at blive væsent-
ligt lavere, og i stedet kan pengene bruges målrettet og perspektivrigt ved at udvikle arealerne efter de her 
nævnte principper. 

Næste trin 
 
Gennem hele arbejdet har det været vigtigt for bestyrelsen af kunne skabe en klar linje for udviklingen af 
de grønne områder, der rækker mange år frem og ikke blot de næste tre måneder eller et foreningsår. 
 
Principperne i dette notat præsenterer bestyrelsens oplæg til dialog. Vi ønsker en konstruktiv og åben dia-
log i grundejerforeningen omkring fællesarealernes udvikling. 
 
 


