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Kollekolle          Nyt 
 Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken                                            Oktober 2012 

 

Invitation til generalforsamling 
Grundejerforeningen Kollekolleparken (CVR-nr. 32026249) holder ordinær generalforsamling Onsdag, 

den 24. oktober 2012 kl. 19:30 på Syvstjerneskolen, i kursuslokalet (den lave bygning overfor selve 

skolen). 

 

Sager, som af medlemmerne ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, Skulle iflg. vedtægterne 

være indsendt senest d. 1.september 2012. Der er ikke indsendt nogen sager/forslag.  

 

 

Projektet ”Sammen om energimodernisering” 
 

Kollekolleparken var én af de to heldige grundejerforeninger i Furesø kommune, som vandt et tilskud på 

50.000,- til en bygherrerådgiver i forbindelse med projektet ”Sammen om energimodernisering”. Der var 

stor tilslutning, idet bestyrelsen modtog i alt 72 tilkendegivelser fra grundejere i vores forening.  

Næste skridt er så, at få sendt udbudsbreve til potentielle bygherrerådgivere. Bygherrerådgiveren skal i 

samarbejde med grundejerforeningens kontaktgruppe, som består af et bestyrelsesmedlem samt to eller tre 

andre interesserede, afdække hvilke projekter der skal sættes i gang. F.eks. udskiftning af vinduer, efter-

isolering af lofter osv. Håndteringen af ”Sammen om energimodernisering” overdrages herefter til en 

totalrådgiver, som fra det tidspunkt vil være ansvarlig for hele projektforløbet. Det er bygherrerådgiverens 

opgave at ansætte en totalrådgiver. De enkelte grundejere vil på dette tidspunkt blive spurgt om de fortsat 

er interesserede i at deltage i projektet, da totalrådgiveren skal have betaling for de indledende arbejder 

med at indhente priser, og vi ved ikke om der er penge tilbage fra tilskuddet fra kommunen. Derefter skal 

projekterne sendes i udbud, sådan at vi ved hvilken samlet pris vi som gruppe kan få for de enkelte tiltag, 

altså f.eks. efterisolering af loft opsætning af solceller etc. Først når der er indhentet priser skal den enkel-

te grundejer tage stilling og indgå bindende aftaler på baggrund af de tilbud som totalrådgiveren har fået.  

Hele konceptet for ”Sammen om energimodernisering” kan findes på kommunens hjemmeside på følgen-

de link: 

http://www.furesoe.dk/Kommunen/KlimaNaturMiljoe/Klima%20og%20Energi/EnergienIBoligen.aspx  

På hjemmesiden findes også alle de aftaledokumenter der skal bruges af kontaktgruppen og bygherreråd-

giveren undervejs i processen.  

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed overdraget den videre varetagelse af projektet til kontakt-

gruppen, som foreløbig består af Lone Gamble (SK 103) og Henrik Bak (SK 101). Gruppen bør bestå af 

yderligere én eller to grundejere. Interesserede må meget gerne henvende sig til Lone Gamble på 

lkgamble@hotmail.com.  

Når der er fundet en bygherrerådgiver, og de specifikke tiltag er defineret vil de enkelte grundejere, som 

har tilkendegivet interesse blive kontaktet for at de herefter kan tage stilling til om de vil fortsætte med 

projektet.  

 

 

Støjdæmpning af Kollekollevej m.v. 
 
Støjdæmpningen af Kollekollevej påbegyndes, som tidligere nævnt, formentlig i oktober, og varer ca. 1 

uge. Støjdæmpningen kommer til at bestå i at de to yderste spor spærres, ny støjdampende asfalt på de to 

baner nærmest vejmidten og en 50 km hastighedsbegrænsning. En evt. forsinkelse kan skyldes at kommu-

nen afventer at politiet skal godkende hastighedsnedsættelsen 

 

 

 

 

 

http://www.furesoe.dk/Kommunen/KlimaNaturMiljoe/Klima%20og%20Energi/EnergienIBoligen.aspx
mailto:lkgamble@hotmail.com


 

2  

www.kollekolleparken.dk 
 

Fællesarealer og legepladser 
Fællesarealerne er gennemgået med vores gartner, og vi har aftalt enkelte vedligeholdelsesarbejder.  Ud 

over det sædvanlige er det nedskæring af forvoksede buske, bede og hække samt fældning af et enkelt træ. 

De mest omfattende arbejder finder sted på stien parallelt med kollekollevej. 

Parkeringsarealer 
Efter anmodning til kommunens tekniske afdeling er der nu blevet malet store P’er på vore parkeringsare-

aler på Skolekrogen og Tornekrogen, så man i lighed med Gartnerkrogen kan se at arealerne IKKE er en 

cykelsti, og at de skal benyttes til parkering for alle besøgende på begge sider af vejene. 

 

Medlemmerne bedes venligst respektere dette og anmode deres gæster om at gøre det samme, så den 

øvrige trafik generes mindst muligt. 

 

I forbindelse med det store grønne areal ved Skoleegen er der tidligere på året etableret stopforbud på 

Skolekrogen fra Skovlinien, til og med nr 113, således at man skulle kunne undgå de, til tider, meget ’kre-

ative’ parkeringer, når forældre til børn i de omkringliggende institutioner afsætter eller afhenter deres 

børn.  

 

 

Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
 

Der klages stadig fra forskellige grundejere over at der køres med for høj hastighed på vore veje. Vi har 

været i dialog med kommunen flere gange om dette emne, og nu har kommunen på udvalgte steder malet 

hajtænder, således at trafikken burde blive sænket. Hajtænderne er malet på udkørslerne fra de længste 

stikveje ud på Skolekrogens første del, samt ved Tornekrogens udløb i Skolekrogen.   

 

Hensynsfuld parkering 
Bestyrelsen har igen hørt om og konstateret, at parkering i vort område ikke altid følger de regler, der 

gælder. Det skal derfor igen indskærpes, at det er forbudt, at parkere på vendepladser i bunden af stikveje. 

Disse skal friholdes for parkerede biler, trailere eller campingvogne. Parkering af trailere, campingvogne 

og lignende skal ske på egen grund, og ikke på offentlig vej.  

 

Tyverisikring 
Der er i årenes løb forekommet en del tyverier, som har det gennemgående træk at man er brudt ind gennem den store 

skydedør ved terrassen. 

 

Dette kan man hindre ved relativt enkle midler. Forslag hertil kan ses på foreningens hjemmeside under ’nyttige links’ – 

tyverisikring. 

 

 

Nedgravede forsyningslinjer 
En beboer har stillet en forespørgsel angående hvor der er nedgravet el, vand, gas, telefon og andre forsyningslinjer, da 

vedkommende skal have renoveret forhaven. Desuden kan grundejeren ikke finde skelpælene. 

 

Grundejeren har efter råd fra bestyrelsens medlemmer forsøgt hos kommunen, DONG, TDC og HNG. DONG skal have 

penge for at påvise deres ledning, mens de andre fremsende tegninger pr. mail eller post. Med hensyn til skelpælene bør 

de befinde sig ca. ½ m fra fortovs- eller vejkant. 
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www.Kollekolleparken.dk 
Bestyrelsen vil IGEN opfordre til at ALLE, som har en mailadresse, fremsender denne til foreningens 

webmaster, så I modtage nyheder og skrivelser hurtigere end pr. rundskrivelse.   

 

Gå ind på www.kollekolleparken.dk og send en mail til webmaster Jan Olsen. Bestyrelsen opfordrer for-

eningens medlemmer til at anvende hjemmesiden, som løbende bliver opdateret med nyttige links, og 

nyheder af interesse for foreningens beboere. 

 

Det er stadig muligt at formidle små annoncer for foreningens medlemmer. Skriv til Jan Olsen, Skolekro-

gen 54 eller send en mail på webmaster@kollekolleparken.dk og få bragt din annonce på hjemmesiden 

med kort varsel.  

 

Nye beboere 
Er du ny i Kollekolleparken skal du vide, at du altid kan henvende dig til bestyrelsen for at få råd og vej-

ledning.  

 

Kig også ind på vores hjemmeside. Her finder du vores ABC med tips & ideer for alle grundejere i Kolle-

kolleparken. 

  

Hegn og fortovsarealer 
Vi nærmer os den mørke tid, hvor gadelamperne er en rigtig god hjælp til sikker færdsel på veje og stier. 

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. Husk at sikre fri belysning. 

 

Ifølge vejlovgivningen må der 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. Det gælder også når disse bliver ufremkommelige p.g.a ujævnheder i fortovet. Hvis 

ujævnhederne i fortovet gør passage til en udfordring for dårligt gående, bør du henvende dig til kommu-

nen for at få fortovet udbedret. 

 

Husk også at når du anvender motoriserede redskaber, bør det foregå på tidspunkter, hvor det generer de 

omkringboende mindst muligt, kort sagt vis hensyn til naboerne! 

 

 

Haveaffald 
Husk at haveaffald – herunder afklippede grene fra træer og buske, jord, grus, byggeaffald o. lign. - ikke 

må afbrændes eller dumpes i skoven, men kan afleveres på genbrugsstationen på Ballerupvej eller på 

Gammelgårdsvej i Farum. 

 

Du kan også tilmelde dig en afhentningsordning via kommunens hjemmeside.  

 

 

http://www.kollekolleparken.dk/
mailto:webmaster@kollekolleparken.dk
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For de historisk interesserede 
Der er etableret en hjemmeside, som viser luftfotografier af Danmarks forskellige egne i fortiden. Hvis 

man er interesseret heri kan men slå op på Kortal.dk eller benytte linket på foreningens hjemmeside. 

 

 

 

 

Bestyrelsen består af: 
 

Navn   Adresse Telefon   Ansvarsområde 
 
Henning Rostung Tornekrogen 16 4448 2173 Formand 
Jan Olsen  Skolekrogen 54 2398 4448 Næstformand, Sekretær, Webmaster, Rundskrivelser 
Gitte Nielsen Skolekrogen 117 4448 9536 Kasserer 
Stuart Henney  Skolekrogen 30 5132 9579 Fællesarealer, gartnerkontakt og legepladser 
Henrik Riedel Gartnerkrogen 19 4448 1481 Kommunekontakt, veje, trafik og støj 
Lone Gamble  Skolekrogen 103 4448 2802 Suppleant, energirenovering m.v. 

Karl Johan Simonsen  Lille Værløsevej 96 4448 2657 Suppleant 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

Grundejerforeningen Kollekolleparken. 
Generalforsamling Onsdag d. 24. oktober 2012 kl. 19:30. 

 

Grundejerforeningen Kollekolleparken (CVR-nr. 32026249) holder ordinær generalforsamling onsdag, 

den 24. oktober 2012 kl. 19:30 på Syvstjerneskolen, i Kursuslokalet (i den lave bygning overfor selve 

skolen). 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
 Regnskabet er vedlagt indkaldelsen. 

4. Indkomne forslag (jf. vedtægterne § 8). 
 Der er ikke indkommet forslag. 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 
 Bestyrelsen foreslår et kontingent på 550 kr.(sidste år 475 kr.) på baggrund af dels forventede større om-

kostninger, jf. bestyrelsens beretning, dels en uhensigtsmæssigt stam likviditet i månederne umiddelbart før 

indbetalingerne af kontingent. Kontingentet har endvidere i en lang årrække langt fra fulgt de generelle 

prisstigninger. 

6. Fastsættelse af ramme for godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger. 
 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmerne hver får godtgjort op til 800 kr., jf. Skatterådets bekendt-

gørelse 1023 af 21. august 2007. Dette er en nedsættelse fra sidste år (1.000 kr.) og de senere års niveau 

(1.200 kr.). Der er følgelig afsat 5.600 kr. hertil i budgettet. 

7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. 
 Ifølge vedtægterne § 15a består Grundejerforeningens bestyrelse af fem-syv medlemmer. 

 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen består af syv medlemmer. Det svarer til mange års praksis, hvor arbej-

det har været varetaget af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, som har indgået i bestyrelsens ar-

bejde på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. Der henvises til de sidste år besluttede nye vedtægter, 

hvorved antallet af medlemmer blev ændret fra fem til fem-syv, samtidig med at suppleanterne ikke længere 

indgår i bestyrelsesarbejdet. 

8. Valg af bestyrelse. 
 Ifølge vedtægterne § 15a vælges bestyrelsens medlemmer for to år af gangen. På valg i år er Stuart Henney 

(Sk 30), Jan Olsen (Sk 54) og Henrik Riedel (Gk 19). Desuden skal vælges yderligere to medlemmer, hvis 

generalforsamlingen beslutter, at antallet af medlemmer skal være syv (jf. punkt 7). Alle tre nuværende be-

styrelsesmedlemmer er villige til genvalg, ligesom hidtidig suppleant Lone Gamble (Sk 103) stiller sig til 

rådighed som bestyrelsesmedlem. 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af Stuart Henney, Jan Olsen og Henrik Riedel og valg af Lone Gamble. Desu-

den foreslår bestyrelsen valg af Thomas Steen (Sk 57). 

9. Valg af to suppleanter. 
 Ifølge vedtægternes § 15c vælges for et år af gangen to suppleanter, der efter bestyrelsens beslutning ind-

træder i bestyrelsens arbejde ved bestyrelsesmedlemmers længerevarende forfald. Af de to nuværende sup-

pleanter har Karl Johan Simonsen (LV 96) ønsket at udtræde efter 25 års medlemskab af bestyrelsen, og 

Lone Gamble er foreslået valgt til bestyrelsen. Der skal således vælges to suppleanter. 

 Bestyrelsen foreslår valg af Carsten Parelius (Tk 61) og Henrik Bak.(Sk 101). 

10. Valg af formand. 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Henning Rostung. 

11. Valg af revisorer. 
 De hidtidige revisorer, Leif Mårtensson (Tk 54) og Flemming Kühn Pedersen (Tk 67), er begge villige til 

genvalg. 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af begge revisorer. 

12. Eventuelt. 
 Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. 

 

Medlemmer, der måtte have bemærkninger eller spørgsmål, der kan besvares forud for generalforsamlin-

gen, eller emner eller forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, bedes venligst – af hensyn til en 

effektiv forberedelse – henvende sig til formanden i god tid inden generalforsamlingen. Kontaktoplysnin-

gerne findes på Foreningens hjemmeside og i seneste rundskrivelse.   
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Grundejerforeningen Kollekolleparken 

   Regnskab 2011/12 
    Resultat 01 sep 11 - 31 aug 

12 

  

Budget Regnskab Budget 

   

2011/12 2011/12 2012/13 

Indtægter 

     Kontingent 
  

116.375 116.375 134.750 

Renter 
  

0 0 0 

Øvrige indtægter 
  

0 775 0 

I alt 
  

116.375 117.150 134.750 

   
  

 
  

Udgifter 

  

  
 

  

Fællesareal (græsslåning mv.) 
 

90.000 83.678 90.000 

Anlæg (legeredskaber, landskabspleje mv.) 5.000 0 20.000 

Udsendelser til medlemmer 
 

4.000 2.765 3.000 

Forsikring 
  

1.000 996 1.000 

Generalforsamling og medlemsmøder 1.000 681 1.000 

Bestyrelse,udvalgsmøder og vingaver  3.000 600 3.500 

Godtgørelse af bestyrelsens omkostninger 7.000 7.000 5.600 
Hjemmeside (Kollekollepar-
ken.dk) 

 
600 635 700 

Bankgebyrer og betalingsservice 
 

2.600 2.441 2.600 

I alt 
  

114.200 98.796 127.400 

Resultat 

  
2.175 18.354 7.350 

Balance pr. 31 aug 12   
   Aktiver 

     Likvider (bankkonto) 
  

57.532 
 I alt 

   
57.532 

 
      Passiver 

     Egenkapital primo 
  

38.703 
 Periodens resultat 

  
18.354 

 Egenkapital ultimo 
  

57.057 
 Skyldige omkostninger 

  
475 

 I alt 
   

57.532 
 

      Værløse, den            oktober 2012 
   

      Henning Rostung Jan Olsen 
 

Gitte Nielsen 
 (formand) 

 
(næstformand) 

 
(kasserer) 

 Stuart Henney 
 

Henrik Riedel 
   Suppleanter: 

 
Karl Johan Simonsen 

 
Lone Gamble 

 

      Ovenstående resultatopgørelse og balance, som vi har revideret, er i overensstemmelse 
med foreningens bogføring. 

 
      Værløse, den           oktober 2012 

    

      Leif Mårtensson 
 

Flemming Kühn Pedersen 
   


