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Kollekolle   

 

 

 

    Nyt 
Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken                                                        Oktober 2016 

 

Invitation til generalforsamling 

Grundejerforeningen Kollekolleparken holder 

ordinær generalforsamling tirsdag, den 25. 

oktober 2015 kl. 19:45 i Satellitten, lokale 4 (i 

underetagen). Dagsorden er vedlagt denne skri-

velse. 

 

Grusning af sti ved Kollekollevej 
 

Stierne i vores grønne områder vedligeholdes 

efter behov, og først i rækken var stien langs 

Kollekollevej, der er ca. 200 meter i alt. Dette er 

fuldført i løbet af sommeren på to arbejdsdage, 

og vi takker for det frivillige fremmøde ved 

arbejdet. Det ser ud til den valgte løsning er 

robust, hvorfor resten af områdets stier vedlige-

holdes med samme materiale. 

Den næste sti, der står for tur, er stien fra Gart-

nerkrogen til skoven, dette arbejde påbegyndes 

til foråret. 

 

Sommer og Grill 
 

Fredag den 19.8.2016, kl.18:00 blev der afholdt 

en fælles grill aften på det store fællesareal, for 

de som havde lyst.  

 

Det blev en hyggelig aften for alle de fremmød-

te, så det vil givet blive en tilbagevendende 

begivenhed.  

 

Deklaration på ejendommen 
 

Alle ejendommene i foreningen er omfattet af en 

tinglyst deklaration, der bl.a. har til sigte at 

bevare områdets generelle fremtoning som et 

attraktivt, grønt og parkagtigt område. 

 

Hele deklarationen ligger på foreningens hjem-

meside: 

 

http://kollekolleparken.dk/Kollekollenyt/Histori

e_deklaration%201968.pdf 

 

Bestyrelsen har diskuteret principperne for at få 

overholdt deklarationerne og vil fremlægge 

overvejelserne på generalforsamlingen. Det er et 

følsomt område, eftersom en del i årevis har set 

stort på deklarationerne og dermed kan mene at 

de har vundet hævd på en overtrædelse,  

 

Vi er nødt til at finde en ordentlig fremgangs-

måde, som er tilfredsstillende for den enkelte 

ejer, såvel som for foreningens øvrige medlem-

mer. Det betyder at bestyrelsen i højere grad end 

hidtil vil gå ind i sager om klager over overtræ-

delser med henstillinger, og hvis ikke der kan 

findes en mindelig løsning, vil sagen blive over-

draget til kommunen, som har påtaleretten.  

 

Elektronisk kommunikation  
 
Bestyrelsen opfordrer igen 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 For-

eningen. Husk ved registreringen at meddele 

navn og adresse. 

 

Facebook (FB) er blevet introduceret i en lukket 

gruppe (Grundejerforeningen Kollekollepar-

ken), og der er efterhånden kommet en del 

kommunikation herpå, hvilket er fint, for det er 

en superhurtig kommunikationsform, så vi op-

fordrer til, at man tilmelder sig gruppen. Besty-

relsen vil fremover benytte den kanal til mere og 

mere kommunikation, hvor hurtigheden er vig-

tig, men meddelelser vil fortsat også komme via 

mailsystemet. Bemærk dog at FB ikke skal bru-

ges til at rette henvendelse til bestyrelsen, det 

skal stadigvæk ske ved, at man sender en mail 

via hjemmesiden, hvor de enkelte bestyrelses-

medlemmer står anført med en e-mail adresse.   

 

Kontingentbetaling fremrykkes. 
 

Som det er meddelt for lang tid siden er betalin-

gen af kontingentet for 2016-17 rykket til 1.dec.    

 

Støjværn langs motorvejen. 
 
Trods gentagne henvendelser til kommunen er 

der endnu ikke kommet noget nyt svar fra den 

person, der tager sig af sagen.  

Vi anmoder kommunen om at rette en fornyet 

henvendelse til trafikministeren, hvori det påpe-

ges, at denne er blevet misinformeret om støj-

volden langs motorvejen. Ministeriet hævder at 

http://kollekolleparken.dk/Kollekollenyt/Historie_deklaration%201968.pdf
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der er støjvold hele vejen fra Fiskebækvejen til 

Kollekollevej, hvilket ikke er tilfældet idet der 

er et stort stykke ved hundeskoven, hvor der 

ikke er nogen støjvold, til at beskytte Skolekro-

gen/Tornekrogen. 

Som yderligere argument skal anføres, at der er 

planer om at forlænge udnyttelsen af nødsporet 

mellem Værløse og Bagsværd til også at omfatte 

strækningen fra Værløse til Farum, hvilket vil 

medføre yderligere støjgener for Skolekrogen og 

Tornekrogen.  

 

Støjbekæmpelse i øvrigt 
 
Kommunen har i løbet af efteråret 2015 og star-

ten på 2016 behandlet sagen om støjbekæmpelse 

langs Kollekollevej flere gange. Resultatet er 

dog ret nedslående, idet der ikke på nuværende 

tidspunkt er nogen udsigt til, at det munder ud i 

en beslutning om, at bevilge de lovede midler til 

påbegyndelse af en støjreducerende væg langs 

parcellerne, der støder op til Kollekollevej. 

 

Midlerne har flere gange været bevilget, men er 

hver gang blevet strøget igen ved sparerunder i 

løbet af budgetåret. 

 

Emnet vil blive berørt på generalforsamlingen. 

 

Trafikchikaner på Skolekrogen og 

Tornekrogen. 
 

Det er nu lykkedes at få kommunen til at anven-

de de tidligere bevilgede 150.000,- til forbed-

ring af trafiksikkerheden på Skole - og Torne-

krogen. 

 

Pengene vil bl.a. blive anvendt til opsætte 3 

"chikanesluser" og der er allerede opsat midler-

tidige afspærringer, som senere på året vil blive 

erstattet af permanente af samme type som på 

Skovløbervangen. Formålet med chikanerne er 

dels at undgå farlige situationer og dels at redu-

cerer farten generelt. Placeringerne er udpeget 

ud fra disse to kriterier 

 

Vi håber alle vil tage vel imod tiltaget, og skulle 

der være kommentarer til placeringen og lign. så 

skriv en mail til: 

 
 projekt@kollekolleparken.dk 

 

Affaldsordning 

Kommunens nye affaldsordning er nu igangsat i 

vort område, og den første levering af beholdere 

er gennemført. Levering af yderligere beholdere 

og evt. mindre beholdere sker formentlig i mid-

ten af Oktober måned. På kommunens hjemme-

side (www.furesoe.dk/affald) er der et link til 

Vestforbrænding, hvor man kan finde oplysnin-

ger om ordningen og hvilke tider, de forskellige 

beholdere afhentes på.  

Man kan også gå direkte ind på Vestforbræn-

dings hjemmeside:  

https://selvbetjening.vestfor.dk/   

Her kan man udover informationerne, også 

indlede en chat med en medarbejder hos Vest-

forbrænding, hvis der er uregelmæssigheder i 

afhentningen, og alternativt afsende en besked. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen: 

 
Henrik Riedel Gartnerkrogen 19 formand@kollekolleparken.dk Formand 

Mads Emil Kragh Tornekrogen 48 kommunekontakt@kollekolleparken.dk Næstformand 

Henrik Bak Skolekrogen 101 projekt@kollekolleparken.dk  Trafik 

Jan Olsen Skolekrogen 54 administrator@kollekolleparken.dk  Sekretær og webmaster 

Vibeke Forchhammer Skolekrogen 81 legeplads@kollekolleparken.dk  Fællesarealer og gartner-

kontakt 

Henning Rostung Tornekrogen 16 kasserer@kollekolleparken.dk  Kasserer 

Carsten Lerche Vil-

ladsen 

Tornekrogen 12 projekt2@kollekolleparken.dk  Projekter 

    

Suppleanter:    

    

Mads Nygaard Vedel Skolekrogen 34 suppleant1@kollekolleparken.dk   

Gitte Vincents Tornekrogen 21 Suppleant2@kollekolleparken.dk   

 

mailto:projekt@kollekolleparken.dk
http://www.furesoe.dk/affald
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mailto:projekt@kollekolleparken.dk
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mailto:legeplads@kollekolleparken.dk
mailto:kasserer@kollekolleparken.dk
mailto:projekt2@kollekolleparken.dk
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mailto:Suppleant2@kollekolleparken.dk


3  

www.kollekolleparken.dk 
 

Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag 25. oktober 2016 

 
Grundejerforeningen Kollekolleparken (CVR-nr. 32 02 62 49) afholder ordinær generalforsamling 

tirsdag 25. oktober 2016 kl. 19:45 i Satellitten på Bymidten (lokale 4 i underetagen). 

 

Dagsorden 

 

1.      Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

 Regnskabet er vedlagt indkaldelsen. 

 

4. Indkomne forslag (jfr. vedtægterne § 8). 

 Der er ikke indkommet forslag inden tidsfristens udløb. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 

 Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet med 50,- fra 550,- til 600,-. 

 

6. Fastsættelse af ramme for godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger. 

 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmerne hver får godtgjort op til 800 kr. (uændret), jfr. 

Skatterådets bekendtgørelse 961 af 25. september 2012. 

 

7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. 

 Ifølge vedtægterne § 15a består Grundejerforeningens bestyrelse af fem-syv medlemmer. 

 Bestyrelsen foreslår uændret antal  medlemmer (syv) i det kommende foreningsår.  

 

8. Valg af bestyrelse. 

  Henning Rostung er på valg og er villig til genvalg 

  Jan Olsen er på valg og ønsker ikke genvalg 

  Henrik Riedel er på valg og ønsker ikke genvalg 

  Som nye medlemmer foreslår bestyrelsen:  

  Kim G. Pedersen GK 21 

  Nicklas Bjaaland TK 28. 

 

9. Valg af to suppleanter. 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af Mads Nygaard Vedel SK34 og Gitte Vincents TK21. 

 

10. Valg af formand.  

 Idet Henrik Riedel udtræder af bestyrelsen, foreslås Mads Emil Kragh som ny formand. 

 

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. 

 

Medlemmer, der måtte have bemærkninger eller spørgsmål,  der ønskes drøftet på generalforsamlingen, 

bedes venligst – af hensyn til en effektiv forberedelse – henvende sig til formanden i god tid inden gene-

ralforsamlingen. Mail: formand@kollekolleparken.dk eller tlf.: 40 43 03 48.   
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