
1  

www.kollekolleparken.dk 
 

Kollekolle            Nyt 
Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken                                                    November 2011 

 

 

Tilbud om energirådgivning 
 

Kollekolleparken har som en af kun fire grundejerforeninger i Furesø Kommune fået tilbud om besøg af 

Energitjenesten. Det foregår søndag 13. november 2011. Se nærmere på bagsiden af denne rundskrivelse 

og på Foreningens hjemmeside. 

 

Beslutninger på generalforsamlingen 
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 31. oktober. Et detaljeret referat følger sene-

re, men de vigtigste beslutninger var følgende: Beretningen og regnskabet blev godkendt. Kontingentet 

blev fastsat til 475 kr., og det opkræves i december. Forslaget om ændringer af vedtægterne blev vedtaget. 

Gitte Nielsen (SK 117) blev valgt til bestyrelsen, og som ny suppleant blev valgt Lone Gamble (SK 103). 

Henning Rostung (TK 16) blev genvalgt som formand. Også de to revisorer blev genvalgt. Bestyrelsen 

takker deltagerne for konstruktiv medvirken. 

 

Ekstraordinær generalforsamling om vedtægterne 
 
Grundejerforeningen holder som tidligere meddelt ekstraordinær generalforsamling onsdag, 16. november 

2011 kl. 19:00, på Syvstjerneskolen, kursuslokalet. Eneste punkt på dagsordenen er anden behandling af 

bestyrelsens forslag om ændringer i vedtægterne (jf. vedtægternes § 13). Forslagene blev vedtaget med 

kun en stemme imod ved den ordinære generalforsamling. Beslutninger om vedtægtsændringer kræver 

imidlertid, at mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede, hvilket ikke var tilfældet. Den ekstraordi-

nære generalforsamling ventes overvejende at få formel karakter og forventes at være meget kortva-
rig. 
 

Tilmeld din e-mail 
 
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til – i egen interesse – at registrere deres e-mail-adresser via 

Grundejerforeningens hjemmeside (www.kollekolleparken.dk).  Dermed får man tilsendt en e-mail, når 

der er nyheder fra Foreningen. 

 

 

Bestyrelsen består af: 
 

Navn   Adresse Telefon   Ansvarsområde 

 
Henning Rostung Tornekrogen 16 4448 2173 Formand 
Jan Olsen  Skolekrogen 54 2398 4448  

Gitte Nielsen Skolekrogen 117 4448 9536  
Stuart Henney  Skolekrogen 30 5132 9579  
Henrik Riedel Gartnerkrogen 19 4448 1481  
Lone Gamble  Skolekrogen 103 4448 2802  
Karl Johan Simonsen  Lille Værløsevej 96 4448 2657  
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