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Kollekolle   Nyt 
 Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken       -      Oktober 2008 

 

Invitation til generalforsamling 
Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen 

Kollekolleparken, der bliver afholdt mandag den 20. oktober 2008 kl. 19.30 

på Syvstjerneskolen i mødelokalet ved Pædagogisk Central. Dagsorden findes som 

bilag til denne rundskrivelse.  

 

Sager, som af medlemmerne ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må 

skriftligt motiverede være tilstillet formanden senest en uge efter varslet indkaldelse. 

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde til generalforsamlingen. 

 

Få nyheder direkte på mail 
Vores hjemmeside har nu kørt i et lille års tid og har været en del besøgt. Der har 

også været lidt trafik på vores blog, men den må meget gerne bruges noget mere. Jo 

flere der skriver på bloggen – desto mere spændende vil den blive for os alle.  

 

Brug hjemmesiden og bloggen – og tilmelding dig vores nyhedsmail allerede i dag. 

Gå ind på www.kollekolleparken.dk og send en mail til Peder Sundgaard. 

 

Husk at beskære de levende hegn 
Som grundejer har du pligt til at beskære din beplantning, så den ikke breder sig ud 

over vej, cykelsti og fortovsareal foran din ejendom. Du skal foretage din beskæring 

til en højde på 2,8 meter over fortov og 4,20 meter over kørebane, og så 

beplantningen kun er på dit private areal. 

 

Ifølge vejlovgivningen må der heller ikke være bevoksning, der skygger for 

vejbelysningen eller dækker for vejskilte. Det gælder både langs offentlige og private 

veje og stier. 

 

I henhold til Vejloven kan kommunen klippe hækken for ejerens regning, hvis 

hensynet til færdslen gør det nødvendigt.  

 

Som grundejer skal du også være opmærksom på, at du har pligt til renholde de 

fortove, som grænser op til din ejendom. HUSK at du ikke må bruge pesticider på 

kommunens arealer. 

 

Link: 

http://www.furesoe.dk/MiljoeEnergiOgVej/VejeOgTrafik/KlipningAfHaekke.aspx 
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Køb og salg  
Skriv til Peder Sundgaard, Tornekrogen 39 eller send en mail på 

webmaster@kollekolleparken.dk og få bragt din annonce i næste rundskrivelse eller 

direkte på hjemmesiden. Der er følgende deadlines til den trykte rundskrivelse:   

 

• Januar rundskrivelsen:  1. december 2008  

 

Du er velkommen til løbende at melde annoncer ind på mail. Så bliver de udgivet 

med det samme. Som det fremgår af omstående er der plads til mange indlæg ;-) 

 

 

 

 

 

Hitte  Krogen 
 

Hittekrogen her på siderne er tom p.t. – men kig på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen består af: 
Navn   Adresse Telefon   Ansvarsområde 
Karl Johan Simonsen  Lille Værløsevej 96 4448 2657  Formand 
Peder Sundgaard  Tornekrogen 39 4448 1791  Næstformand, Rundskrivelser og Webmaster 
Alan Willumsen  Skolekrogen 69 4448 4637  Kommunekontakt, veje, trafik og støj 
Bjørn Nielsen  Gartnerkrogen 43 4447 0927  Sekretær, Forsikringsspørgsmål 
Per Vogelsang  Tornekrogen 31 3969 6447  Kommunekontakt, veje, trafik og støj 
 
Suppl. Martin Bruun  Skolekrogen 13 3929 0030  Kasserer, Gartner & Fællesarealer 
Suppl. Marianne Ploug  Tornekrogen 75 3886 1712  Legepladser 
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Indkaldelse til ordinær general-
forsamling i grundejerforeningen 
Kollekolleparken 
 

Grundejerforeningen Kollekolleparken holder ordinær generalforsamling mandag 

den 20. oktober 2008 kl. 19.30 på Syvstjerneskolen i mødelokalet ved Pædagogisk 

Central. 

 

Dagsorden (jf. vedtægterne): 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed. 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskab og budget 

for næste år er vedlagt dagsorden. 

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år og vederlag til formand og 

kasserer (jf. vedtægterne §1). Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 

450 kr. Bestyrelsen foreslår, at der ikke tillægges formand og kasserer noget 

vederlag, men at bestyrelsesmedlemmernes udgifter godtgøres som hidtil. 

Hertil er afsat 8.400 kr. i budgettet. 

5. Forslag (jf. vedtægterne §8). 

6. Valg af bestyrelse: Jf. vedtægterne er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i år. 

Disse er: Alan Willumsen (S69), Peder Sundgaard (T39) og Karl Johan 

Simonsen LV 96). Alle er villige til genvalg, hvilket bestyrelsen foreslår. 

Per Vogelsang (T31) udtræder af bestyrelsen og suppleant Marianne Ploug 

(T75) indtræder derfor i bestyrelsen.  

Der skal jf. vedtægterne vælges én suppleant. Martin Bruun ønsker ikke 

genvalg og med Marianne Ploug’s indtræden i bestyrelsen, skal der vælges 

2 nye suppleamter. En for ét år og en for 2 år. Bestyrelsen foreslår valg af 

Peter Haaning (T32) som den ene suppleant.  

7. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår genvalg af Karl Johan Simonsen. 

8. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Leif Mårtensson (T54) og 

Flemming Kühn Pedersen (T67), hvilket begge er villige til. 

9. Eventuelt. 

 

 

Der henvises i øvrigt til de 3 rundskrivelser, der er udsendt siden sidste 

generalforsamling, nemlig i januar, maj og oktober 2008. 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


