
1  

www.kollekolleparken.dk 
 

Kollekolle            Nyt 
Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken                                                    December 2012 

 

 

Energirenovering 
 

Grundejerforeningens kontaktudvalg, som består af Lone Gamble (Sk 103), Henrik Bak (Sk101) og Niels 

Lønow (Sk 7), har nu sendt udbudsmateriale til forskellige bygherrerådgivere, og der afventes i øjeblikket 

tilbud. Når tilbuddene er modtaget vil kontaktgruppen udvælge det selskab, som skal hjælpe os. Derefter 

skal vi have møder med rådgiveren for at definere de enkelte energirenoveringsprojekter. En repræsentant 

fra kommunen samt en repræsentant fra det rådgivende ingeniørfirma, som har medvirket til at udarbejde 

konceptet, vil sidde med ved møderne som observatører, således at de kan følge hvorledes konceptet fun-

gerer. Vi når formentlig over på den anden side af nytår inden de enkelte grundejere vil blive involveret. 

Så selvom de enkelte grundejere endnu ikke er blevet kontaktet personligt af kontaktgruppen kører projek-

tet som planlagt.  

 

Ordinær generalforsamling 
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 24. oktober. Referatet følger som bilag til 

denne skrivelse. I forbindelse med generalforsamlingen aflagde formanden beretning om aktiviteterne i 

året. Beretningen findes på Foreningens hjemmeside. Medlemmer, der ikke har adgang til Internet og som 

ønsker beretningen, bedes venligst henvende sig til et medlem af bestyrelsen eller få den via en nabo..  

 

 

Fokusområder 
 

Bestyrelsen har på det første møde i denne periode foretaget en vurdering af hvilke emner, der bør nyde 

størst opmærksomhed fra bestyrelsens side. Disse emner vil blive behørigt behandlet på møderne, og der 

vil blive nedsat arbejdsgrupper til behandling af de større emner. 

 

Følgende emner vil blive taget op: 

 

a. Energirenovering. 

b. Dræning på fællesareal. 

c. Udbedring af fællesarealer efter gravearbejde (ved skovlinjen). 

d. Trafik. 

e. Digital arkivering. 

f. Indbrud.  

g. Sociale arrangementer. 

 

Rækkefølgen emnerne står i er tilfældig, og ikke udtryk for prioritering mellem emnerne.  

 

Snerydning 
 

Som vanligt minder vi alle grundejerne om, at man er forpligtet til at rydde fortov, indgangsarealer og 

kørebanen for sne, så hurtigt man kan, for at hjælpe færdslen og sikre, at ingen kommer til skade.  

 

Kommunen foretager snerydning med maskiner i det omfang, det er muligt, idet det dog sker som den 

sidste af rydningsopgaverne.  
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Hittekrogen 
 
På hjemmesiden finder man, under betegnelsen ’Hittekrogen’, små annoncer fra medlemmer til medlem-

mer. Det er her muligt at avertere køb og salg af næsten hvad som helst. 

  

Send en mail til Webmaster@kollekolleparken.dk, hvis du har noget, du gerne vil sælge eller købe, og din 

annonce vil blive bragt hurtigst muligt. Billeder af genstandene kan bringes sammen med annoncen.  
 
 

Tilmeld din e-mail 
 
Der er p.t. registret 170 e-mail adresser, hvilket vil sige, at vi har næsten 70 % af de 245 husstande i vort 

register. Bestyrelsen opfordrer specielt alle medlemmer, som endnu ikke har registreret en e-mail adresse i 

foreningens register, til – i egen interesse – at gøre dette via Grundejerforeningens hjemmeside 

(www.kollekolleparken.dk).  Dermed får man tilsendt en e-mail, når der er nyheder fra Foreningen.  

 

Med denne udsendelse sender vi en separat blanket til de medlemmer, der endnu ikke har meldt sig ’under 

fanerne’. Der er flere fordele ved at blive registreret, bl.a. at man meget hurtigt får nyheder, som kan sen-

des med meget kort varsel. Vi kan opdele foreningens medlemmer i grupper, der direkte kan adresseres 

f.eks. som ved energirenoveringsprojektet. På sigt vil der kunne spares penge for foreningen, så vi kun 

trykker papirudgaver af udsendelser, til de medlemmer, der ikke benytter Internet og e-mail. Inden det 

sker, vil det dog blive drøftet på en generalforsamling, idet der i givet fald er tale om en  ændring af for-

eningens vedtægter. 

 

Det sker, at der er medlemmer, som ændrer deres e-mail adresse, og det vil vi naturligvis meget gerne 

have at vide, så vi kan ajourføre registret. Også hvis man flytter, vil vi  gerne have besked, så adressen kan 

slettes. 

 

Vi vil også gerne minde om, at der på foreningens hjemmeside er en lang række nyttige links, man kan 

benytte sig af. Gå ind og se på dem – og prøv dem af. 

 

 

Indbrud i bebyggelsen 

 

Der er til stadighed meldinger om nye indbrud og indbrudsforsøg.  

 

Man kan selv gøre noget for at forebygge forebyggelse af indbrud. Se blandt andet nyttige links på hjem-

mesiden i kategorien sikkerhed. Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde målrettet med, hvad man 

kan gøre.  

 

Bestyrelsen vil meget gerne have, at I, foruden at melde det til politiet, også meddeler os det, hvis I har 

været ud for indbrud, indbrudsforsøg, hærværk o.lign.  

 

 

 

Bestyrelsen består af: 
 
Stuart Henney  Skolekrogen 30 5132 9579 Fællesarealer, gartnerkontakt 
Henrik Riedel Gartnerkrogen 19 4448 1481 Kommunekontakt, veje, støj, indbrud 
Lone Gamble  Skolekrogen 103 4448 2802 Energirenovering 

Thomas Steen  Skolekrogen 57 2923 5977 Projekter, blandt andet trafik 
Henning Rostung Tornekrogen 16 4448 2173 Formand 
Jan Olsen  Skolekrogen 54 2398 4448 Næstformand, sekretær, webmaster og rundskrivelser 
Gitte Nielsen Skolekrogen 117 4448 9536 Kasserer 
Suppleanter: 
Carsten Parelius  Tornekrogen 61 4448 5337 
Henrik Bak  Skolekrogen 101 3295 2620 
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Referat af Generalforsamling, 24.10.2012. 
 

Grundejerforeningen Kollekolleparken afholdt generalforsamling onsdag d. 24.10.2012 i kursuslokalet på 

Syvstjerneskolen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Formanden, Henning Rostung bød velkommen og foreslog Bjørn Nielsen (Gk 43) som dirigent. Det blev 

vedtaget med akklamation. 

Dirigenten tog ordet og startede med at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt iflg. vedtægterne og 

at dagsorden samt regnskab og budget er vedhæftet den udsendte indkaldelse. Generalforsamlingen er 

altså lovlig. 

Dirigenten gav derefter ordet til formanden, for at denne kunne fremlægge bestyrelsens beretning for 

foreningsåret 2011-12. 

 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. 

Formanden oplæser beretningen, som i sin helhed kan ses på foreningens hjemmeside:  

www.kollekolleparken.dk   

Under beretningen lagde formanden specielt vægt på tre ’temaer’, som han bad forsamlingen kommentere: 

 Tema 1. Niveau for fællesarealernes vedligeholdelse. 

 Tema 2. Trafikregulering på vejene.  

 Tema 3. Bestyrelsens serviceniveau. 

 

Efter formandens beretning blev ordet givet frit, og der var følgende indlæg og kommentarer: 

Sk 57, Tema2. Der er foretaget en hastighedsmåling på den første del af Skolekrogen, og den viste, at der 

køres for stærkt, helt op til 70 km/t. 

Tk 5, Tema 2. Var glad for, at der nu er malet hajtænder på to stikveje på den første del af Skolekrogen, 

men et andet problem er de mange mountainbikere, som cykler meget hurtigt gennem spærringen på Sko-

lekrogen ved Tornekrogens udløb. De benytter både cykelstien og fortovet og kommer meget pludseligt 

frem på vejen med stor fart. 

Tk 39, Tema 1, De stier, der benyttes, bør renoveres, og de som ikke benyttes, kan henligge i ubehandlet 

tilstand. 

Tk 39, Tema 2., Det eneste, som hjælper på hastigheden, er hastighedsdæmpende foranstaltninger. Besty-

relsen bør undersøge, hvordan det kan etableres og hvor meget det koster. 

Tk 39, Tema 3, udtrykker sin tilfredshed med det serviceniveau bestyrelsen har etableret. 

Sk 7, Tema 2. Enig med Tk39 om hastighedsdæmpende foranstaltninger.  

Sk 7, Tema 1 mener at der bør foretages en bedre beskæring, specielt på stien langs Kollekollevej. 

Tk 7, mener, at der bør udformes en orientering om foreningen til nye medlemmer, der flytter ind, f.eks. i 

form af en introduktionsskrivelse, som omtaler hjemmesiden og hvor man kan få yderligere informationer. 

Dirigenten afsluttede med at konstatere, at beretningen er godkendt. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Formanden fremlagde kort det reviderede regnskab og det foreslåede budget, samt begrundede det fore-

slåede kontingent på 550,- kr.  

Sk 7 bemærkede, at det foreslåede beløb til renovering af det store fællesareals regnvandskloak ikke for-

slår ret langt. Formanden svarede, at det kun er tænkt som en indledende undersøgelse af de faktiske for-

hold, og at en evt. større renovering skal fremlægges på en kommende generalforsamling. 

Ingen yderligere bemærkninger til regnskabet, så dirigenten konstaterede ved håndsoprækning, at ingen 

stemte imod, og at regnskabet altså er godkendt.  

 

4. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 

Tk 39 foreslog, at foreningen opbyggede en formue på et års kontingent. 

Tk 52 mente, at kontingentet burde være endnu højere, da renoveringen af det store fællesareals kloak 

ville koste mange penge. 

Sk 7 udtrykte bekymring for, at vi opbyggede for stor formue, da kommunen så måske ville forsøge at 

overdrage vejene til os. 

Gk 55 mente, at der ikke skulle opbygges formue, undtagen hvis det viser sig, at renoveringen af kloakken 

bliver nødvendig. Der skal kun opspares penge til den løbende drift. 

Gk 70 mente, at det måtte være ’småpenge’, der skulle til at renovere kloakken. 
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Formanden svarede, at der i første omgang bruges penge til en undersøgelse, som vil klarlægge behovet 

for større renovering eller ej, samt hvor meget det måtte koste. Større arbejder vil ikke blive påbegyndt 

uden en generalforsamlings beslutning. 

Det af bestyrelsen foreslåede kontingent på kr. 550,- for det kommende år blev vedtaget med alle stem-

mer. 

 

6. Fastlæggelse af ramme for godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger. 

Forslaget om en nedsættelse til kr. 800,- pr bestyrelsesmedlem vedtoges uden stemmer imod. 

 

7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsens forslag om 7 medlemmer vedtoges uden stemmer imod. 

 

8. Valg af bestyrelse. 

På valg var Stuart Henney (Sk 30), Jan Olsen (Sk 54) og Henrik Riedel (Gk 19). De pågældende var alle 

villige til genvalg og blev valgt uden stemmer imod og med akklamation. Lone Gamble (Sk 103), som 

hidtil har været suppleant, blev valgt som ordinært medlem af bestyrelsen uden stemmer imod og med 

akklamation. Thomas Steen (Sk 57) blev ligeledes foreslået som medlem af bestyrelsen og blev valgt uden 

stemmer imod, med akklamation. 

 

9. Valg af to suppleanter 

Karl Johan ønsker at udtræde efter 25 års tjeneste i bestyrelsen. Carsten Parelius (Tk 61) og Henrik Bak 

(Sk 101) blev foreslået som suppleanter. De blev begge valgt uden stemmer imod, med akklamation. 

 

10. Valg af formand. 

Som formand foreslog bestyrelsen genvalg af Henning Rostung, hvilket blev vedtaget uden stemmer imod, 

med akklamation. 

 

11. Valg af revisorer. 

De hidtidige revisorer Leif Mårtensson (Tk 54) og Flemming Kühn Pedersen (Tk 67) blev begge genvalgt 

med akklamation, uden stemmer imod. 

 

12. Eventuelt. 

Formanden takkede hjerteligt Karl Johan Simonsen for de mange års utrættelige arbejde i foreningens 

tjeneste.  

Gk?? Spurgte om der var taget hul på pengene, der er bevilget af Kommunen til energirenoveringen. Lone 

Gamble svarede, at det er der ikke, men at det sker på denne side af nytår. 

Dirigenten takkede af. 

  

Ref.: JO/HRO 

 
 
  
 


