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Kollekolle   Nyt 
 Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken       -       Januar 2011 
 

Referat fra generalforsamling 
Sammen med denne rundskrivelse sender vi referatet fra den ordinære 
generalforsamling, der blev afholdt mandag den 25. oktober 2010 kl. 19.30 på 
Syvstjerneskolen i mødelokalet ved Pædagogisk Central. Bestyrelsen vil her benytte 
lejligheden til at takke de medlemmer, der var mødt op.  

Manglende respekt for de demokratiske 
spilleregler 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Kollekolleparken er den seneste tid blevet 
chikaneret og mistænkeliggjort af et medlem af vores forening. Det drejer sig om 
Jussi Merklin, Skolekrogen 59, som efter den seneste generalforsamling alt for 
tydeligt har vist, at han ikke respekterer de demokratiske spilleregler, men på værst 
tænkelige måder chikanerer såvel dirigent som bestyrelse og revisorer. Bestyrelsen 
har derfor følt det nødvendigt, at komme med en udtalelse. Denne er vedlagt 
referatet og offentliggjort på hjemmesiden. 
 
Grundejerforeningens medlemmer har på de seneste mange generalforsamlinger 
genvalgt såvel formand som medlemmer af bestyrelsen og de to revisorer. Dette har 
bestyrelsen taget som en tillidserklæring, hvilket vi er taknemmelige for. 

Nytårsløjer 
Så er det nye år “skudt ind” og vi håber alle er kommet godt ind i det nye årti. 
Utallige raketter og andet nytårsfyrværkeri er blevet skudt af i år. Vi regner 
selvfølgelig med, at alle grundejere har været ude og gøre rent efter festlighederne, 
men se lige efter en sidste gang.  

Kontingent 
Kontingentet er af generalforsamlingen fastsat til kr. 450. Kontingentet bedes betalt 
senest den 1. marts 2011. Opkrævningen sker også denne gang via et 
indbetalingskort fra PBS og bestyrelsen beder om, at du samtidig tilmelder 
betalingen til Betalings Service, da dette vil lette kassererens arbejde betragteligt. 

Indbrud 
Bestyrelsen har i den seneste tid hørt om en hel del indbrud i vores område. Måske 
har den store mængde sne nu lagt en dæmper på indbrudstyvenes lyst til deres 
foretagender. Vi kan kun håbe.  

Vi vil fortsat bede om, at alle indbrud rapporteres til et af bestyrelsens medlemmer. 

I øvrigt vil vi anbefale vore medlemmer, at benytte den nye SMS service fra 
Nordsjællands Politi. Gå ind på www.hjaelppolitiet.dk og tilmeld dig ordningen. 

Snerydning 
Som det fremgår af vores “ABC” påhviler det  “ejere af ejendomme, som grænser til 

offentlig eller privat vej eller sti, at rydde fortove ud for ejendommen og træffe 
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foranstaltninger mod glat føre. Dette gælder også for veje og fortove, hvorfra der 

ikke er direkte adgang til den pågældende parcel. Kommunen plejer - i det omfang 

det er muligt - at foretage rydning og glatførebekæmpelse på fortovene langs 

Kollekollevej og Skovlinien. Dette indskrænker dog ikke grundejerens ansvar. Er der 

udsigt til snevejr, bør man parkere på egen grund eller i de markerede 

parkeringsbaner. Dette letter Kommunens rydningsarbejde.” 

 

Det er grundejerens ansvar, at der er ryddet og eventuelt saltet/gruset på egen grund 
og på fortove  ud for ejendommen. Ikke blot for grundejerens egen skyld, men også 
for at hjælpe postbuddet, renovationsmanden og dem, der går med reklamer i vores 
område. 
 
Vi har fået enkelte henvendelser om etablering af en snerydningsordning, men 
bestyrelsen kan desværre ikke påtage sig denne opgave. Vi kan anbefale de 
grundejere, som skulle have behov for hjælp til snerydning, at kontakte et af de 
mange hjemmeservice firmaer i lokalområdet. Vi er også behjælpelige med en 
annonce på vores hjemmeside, hvor trængende kan annoncere efter hjælp. Det kan 
jo være, at en rask ung dreng eller pige gerne vil tjene lidt håndører ved at hjælpe 
med snerydning. 
 

Tjek vores hjemmeside 
Du finder hjemmesiden på adressen: www.kollekolleparken.dk. Her udgiver vi 
nyheder og anden information, som kan være mere aktuel end disse rundskrivelsers 
indhold. Tjek hjemmesiden jævnligt og tilmeld dig nyhedsbrevet, så du kan blive 
holdt orienteret. 
 
 
 

Hitte  Krogen 
Skal julegaven byttes – eller savner du dele til dit Trankebar stel – så sæt en annonce 
i Hittekrogen. Skriv til webmaster Peder Sundgaard, Tornekrogen 39, 3500 Værløse 
webmaster@kollekolleparken.dk og få bragt din annonce på hjemmesiden – gerne 
med billede. 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker vore medlemmer et lykkebringende nyt år. 

Bestyrelsen 2010-11 består af: 
Navn   Adresse Telefon   Ansvarsområde 
Karl Johan Simonsen  Lille Værløsevej 96 4448 2657  Formand 
Bjørn Nielsen  Gartnerkrogen 43 4447 0927  Næstformand, Sekretær 
Søren Fanø  Gartnerkrogen 35 3617 4755 Kasserer 
Marianne Ploug  Tornekrogen 75 3886 1712  Legepladser & Fællesarealer 
Alan Willumsen  Skolekrogen 69 4448 4637  Kommunekontakt, veje, trafik og støj 
Peder Sundgaard  Tornekrogen 39 4448 1791  Rundskrivelser og Webmaster 
Ole C. Jensen Tornekrogen 26 4447 4950 Gartnerkontakt    
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Bestyrelsen udtaler sig 
Den demokratisk valgte bestyrelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken har 
gennem den seneste tid måttet stå model til ærekrænkende, usaglige og usande 
smædeskriverier fra Jussi Merklin, Skolekrogen 59. Dirigenten ved dette års 
generalforsamling er blevet politianmeldt for svigtende rolle som dirigent og vores 
sekretær er truet på sit levebrød af Jussi Merklins usande beskyldninger om 
korruption, dokumentfalsk, misbrug af embede, mandatsvig og underslæb. 
Beskyldninger om diktatur og censur er kun lidt af indholdet i såvel Jussi Merklins 
blog på Wordpress som i gruppemails til bestyrelsen og enkeltstående mails til ikke 
blot medlemmer af bestyrelsen, men også vore arbejdskolleger og 
familiemedlemmer.  
 
Bestyrelsen kan ikke længere sidde disse grænseoverskridende chikanerier og 
usande beskyldninger overhørig, og vil her fremkomme med en udtalelse: 
 
Bestyrelsen for Kollekolleparken er valgt på demokratisk vis på de årlige 
generalforsamlinger. Alle grundejere har mulighed for at stille op som 
bestyrelsesmedlem eller suppleant. Ofte er det vanskeligt at finde frivillige 
medlemmer til bestyrelsen. I de seneste to år har der således manglet en suppleant. 
 
I henhold til vedtægterne har formand og kasserer kunnet få et vederlag for at 
bestride de to poster. Det har dog ikke været praktiseret, men derimod har 
bestyrelsesmedlemmer – også suppleanter – fået et årligt vederlag for deres 
engagement i det frivillige og ulønnede bestyrelsesarbejde. Denne praksis er ikke 
vedtægtsbestemt eller udtryk for bestyrelsens selvtægt, men kommer til afstemning 
hvert år på generalforsamlingen. De seneste mange år har generalforsamlingen 
vedtaget at afsætte et beløb i budgettet til dette formål. Det er således ikke 
bestyrelsen der vedtager hverken tildeling af vederlag eller beløbets størrelse. 
Beløbet er p.t. på 1.200 kr. pr. år pr. bestyrelsesmedlem. Hverken generalforsam-
lingen eller bestyrelsen har set nogen grund til at ændre på denne mangeårige 
praksis. 
 
Bestyrelsen bliver af Jussi Merklin i flere sammenhænge beskyldt for censur, bl.a. 
med baggrund i, at bestyrelsen nedlagde den blog, som vi etablerede i forbindelse 
med oprettelsen af vores hjemmeside. Nedlæggelsen skete med den begrundelse, at 
der var meget få indlæg til bloggen og der var så godt som ingen saglige og faglige 
kommentarer til de indlæg der endelig kom. 
 
Ret skal være ret: Jussi Merklin ville ikke acceptere, at bestyrelsen havde vedtaget 
en række etiske spilleregler for medlemmernes brug af bloggen, hvilket fremgår af 
referatet fra generalforsamlingen i 2008. Jussi Merklins vedholdende ønsker om at 
få offentliggjort en række stærkt personlige indlæg på bloggen – og bestyrelsens 
vedholdende afvisning af disse indlæg - var også medvirkende til, at bestyrelsen traf 
beslutning om at nedlægge bloggen. Jussi Merklin blev af bestyrelsen bedt om at 
udtrykke sine holdninger gennem andre kanaler – hvilket han siden offentligt har 
gjort under dæknavnet ”Kollekolleparken Debat” på en blog i Wordpress.  
 
Bestyrelsen vil ikke undlade at bemærke, at Jussi Merklins blog er et lukket forum – 
uden nogen form for debat eller saglig og sober fremførelse af forholdene. Jussi 
Merklins blog er efter bestyrelsens opfattelse et godt eksempel på, hvordan man på 
nettet kan kommunikere usandheder og direkte løgne samt hænge andre mennesker 
ud i en offentlig gabestok – uden at lægge navn til.  
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Kollekolleparken tager stærkt afstand fra Jussi 
Merklins fortsatte chikanerier af såvel enkeltmedlemmer af bestyrelsen som af den 
samlede bestyrelse. 
 
December 2010 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Kollekolleparken 
 


