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Referat af Generalforsamling 24.10.2017 

Grundejerforeningen Kollekolleparken afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 24.10.2017 i Satellitten, 

Bymidten, lokale 4. 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden, Mads Emil Kragh bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Peder Sundgaard som dirigent. Det 

blev vedtaget med akklamation. 

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning at denne var rettidigt indkaldt og beslut-

ningsdygtig i overensstemmelse med vedtægterne.  

Dirigenten gav ordet til formanden. 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Formanden startede med at omtale bestyrelsens medlemmer og deres ansvarsområder. 

Beretningen blev støttet af slides, der blev vist på generalforsamlingen: 

http://www.kollekolleparken.dk/Kollekollenyt/Generalforsamling Kollekolle 2017 - præsentation.pdf 

Under og efter beretningen fremkom følgende indlæg og kommentarer: 

Chikaner 

Formanden berettede om chikaner og steler, som sidste efterår blev opsat på Tornekrogen og Skolekro-

gen. De har haft den ønskede effekt, således at der ikke længere køres så stærkt på vejene. Hvis der 

blandt medlemmerne udtrykkes behov for chikaner på foreningens øvrige veje, vil dette blive taget op 

til overvejelse. 

MTB 

Ruterne blev flyttet over på den anden side af Frederiksborgvej. Alle parter var glade – tidligere ugent-

lige konfrontationer oplevedes ikke længere. Langtidseffekten af de nye spor var dog ukendte. Natur-

styrelsen høres, om de kan retablere diget ved hundeskoven samt sætte en låge i. De er ikke afvisende 

over for dette. 

Indbrudssikring 

Der er fortsat mange indbrud i grundejerforeningen. Forebyggelsesmetoder belyses af bestyrelsen – 

hvad virker, og hvad virker ikke. Bestyrelsen har god kontakt til kommunens ekspert på området. Hold-

ningspåvirkninger er en af virkemåderne, f.eks. hilse på ukendte folk, når vi møder dem på vejene, da 

http://www.kollekolleparken.dk/Kollekollenyt/Generalforsamling%20Kollekolle%202017%20-%20præsentation.pdf
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indbrudstyve ikke vil genkendes. Endvidere opfordredes til tilslutning til Nabohjælp. Tryghedsvandrin-

gerne og deres positive effekt blev belyst. Der blev henvist til rapporterne på hjemmesiden. 

Trafikstøj 

Bestyrelsen havde indgivet høringssvar til kommunalplanen for 2017 samt udvidelsen til Hillerødmotor-

vejen. Foreningens støjgruppe er ressourcestærk med mange kompetencer, men problemerne er kom-

plekse grundet de tre store støjkilder i området: Kollekollevej, motorvejen og motorvejsbroen.  

Et medlem oplevede, at støjen var blevet værre i løbet af de senere år. Der er kommet flere biler til på 

motorvejen gennem årene. Endvidere aftager effekten af den udlagte støjreducerende asfalt med tiden 

pga. dækgummi, der trænger ned i laget.  

Formanden fortalte, at man netop havde haft et møde med kommunen vedr. den konkrete udførelse af 

støjvæggen langs Kollekollevej og dermed var nået et skridt videre, hvilket var særdeles positivt, da den 

gamle plan dermed var blevet genstartet. Kommunens konsulenter vil udarbejde en plan. Støjgruppen 

kan efterfølgende bistå kommunen med at sikre, at den billigste og bedste leverandør vælges til kon-

kret udførelse. Formanden understregede dog, at en plan ikke var ensbetydende med udførelsen af 

denne særligt pga. af Kommunens økonomi. Foreningen skulle derfor fortsat være aktiv og presse på. 

Et medlem, beliggende op til Kollekollevej, spurgte ind til det konkrete løsningsforslag. Formanden sva-

rede, at en støjabsorberende udførelse var ønskelig, så lyden ikke reflekteres rundt i området. Næste 

møde med kommunen vedr. dette er om 14 dage. På sigt vil de nærmeste medlemmer også blive ind-

draget i spørgsmålet om udførelsen. Medlemmet var betænkelig mht. dels udseende, da placeringen 

ville være op mod parcellen, dels vigtigheden af afstanden til støjkilden. Formanden svarerede, at kom-

munen er interesseret i et præsentabelt udseende samt en effektiv virkning. Formanden fremhævede 

afslutningsvis det positive i, at vi nu var kommet tættere på kommunen igen. 

Fælles arealer 

Formanden berettede om den fortsatte sanering af områderne – særligt ved tyrestenen. De små area-

ler på Gartnerkrogen og Lille Værløsevej var omsider blevet ordnet, idet områderne var blevet ryddede 

og tilsået med græs. Der er blevet udlagt sten omkring plænen ved Skoleegen, så der ikke længere kan 

køres op på området særligt ifm. med aflevering af børn i de omkringliggende børnehaver. Legeplad-

serne er blevet malet, og flere stier er blevet gruset.  

Formanden præsenterede billeder af de nyligt grusede stier på Gartnerkrogen og Tornekrogen og tak-

kede de medlemmer, der hjalp til med grusningen. Herefter viste formanden billeder af de små fælles-

arealer på Gartnerkrogen og Lille Værløsevej. 

Fælles arealer – skitseplan 

Formanden omtalte en ny strategi for udviklingen af fællesarealerne i stedet for at ”trække et træ op 

og plante et nyt”. Bestyrelsen har derfor fået udarbejdet en skitseplan ved en landskabsarkitekt. Idéen 

er, at tankerne heri virkeliggøres i flere trin og efter bestyrelsens vurdering af hvert af disse trin. For-

manden præsenterede nøglepunkterne, som var langtidsholdbarhed og vedligeholdelsesneutral samt 
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tilpasset vores behov: Gennemgang, ophold og boldspil. Vi ønsker beplantning, som afspejler den dan-

ske natur og samtidig er mere indbydende end en alm. græsplæne. Flere græshøjder med stier i vil 

være et gennemgående tema. Græsstier i yderkanter mod medlemmers område for sikring af klipning 

af hæk osv. Bænke opsættes for at invitere til ophold. Bestyrelsen foreslår, at vi selv planter træerne – 

resten af arbejdet vil vi købe os til. Planen ville kunne realiseres på fem år inden for det nuværende 

budget. 

Formanden præsenterede et billede af et fællesområde, som landskabsarkitekten har lavet en skitse 

over, samt to billeder med græs og stier samt bunddække. Det beskrives, hvorledes fordelingen af 

træer og græsser tænkes foretaget. Efterfølgende fremviste og beskrev formanden et billede af land-

skabsarkitektens skitse til det store fællesareal. Et mindre fællesareal samt området omkring Skoleegen 

blev ligeledes belyst, hvor sidst nævnte grundet egens fremtrædende rolle ville skille sig ud fra de an-

dre, og her tænkes plantet hundredvis af krokus. 

Gartneren var orienteret om planerne og så ingen problemer i relation til generel vedligeholdelse, da 

bl.a. jævnlig græsklipning kun skulle foretages på det lave græs, og enggræsset kun klippes én gang år-

ligt. 

Et medlem spurgte ind til beslutningsprocessen. Formanden svarede, at det fremlagte var bestyrelsens 

forslag til en videreudvikling af områderne. Formanden redegjorde ligeledes for, at bestyrelsen ikke 

havde valgt at sætte forslaget til afstemning, da bestyrelsen ville være lydhøre over for evt. ændrings-

forslag og justeringer. Medlemmet var ikke i mod forslaget, men mente at det burde være fremsat tidli-

gere for alle medlemmer forud for generalforsamlingen.  

Et medlem tilkendegav generel tilfredshed med tiltaget, men stillede spørgsmålstegn ved de mange 

træer, særligt de nævnte birketræer. Disse ville kræve øget vedligehold. Formanden svarede, at grund-

ejerforeningen selv var herre over omfanget og valget af træerne, og at der generelt var valgt træsor-

ter, der ikke er hurtigt voksende. 

Et medlem stillede ligeledes spørgsmålstegn ved typen af træerne og konsekvenserne (så som blade i 

tagrender) ved at plante dem relativt tæt på husene. Formanden fastslog endnu engang, at det fremvi-

ste blot var et skitseforslag og ikke en fast plan. 

Et medlem spurgte, om planen ville blive gennemført på fem år, hvis den foreslåede kontingentstigning 

ikke blev vedtaget, hvilket formanden bekræftede. Medlemmet protesterede over denne tilgang, da 

medlemmerne derved ikke ville have haft nogen chance for at vurdere forslaget. Det ville endvidere 

medføre en gennemgribende ændring af udseendet på grundejerforeningens grønne områder. 

To medlemmer tilsluttede sig kritikken og understregede det vigtige i, at alle medlemmer har mulighed 

for at kende planen, inden der arbejdes videre efter denne. 

Bestyrelsen ønskede en kort pause for at diskutere mulige fremgangsmåder i det videre forløb. Dirigen-

ten opfordrede de fremmødte til at blive siddende og forlod derefter salen sammen med bestyrelses-

medlemmerne. 
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Efter 10 min. blev generalforsamlingen genoptaget. Formanden tilkendegav, at forslaget burde gen-

nemføres i god stemning og dermed ikke anses for tiltrådt på aftenens generalforsamling. Forslagets 

tanker og hovedpunkter vil blive offentliggjort, hvorefter en ekstraordinær generalforsamling kan fort-

sætte drøftelsen af dette punkt i beretningen. Projektets økonomi vil indgå i orienteringen. 

Et medlem spurgte, om der ville komme en afstemning, hvilket formanden bekræftede, idet generalfor-

samlingen vil blive bedt om at tage stilling til bestyrelsens beretning om udviklingen af fællesarealerne. 

Bestyrelsen vil naturligvis være meget lydhør over for medlemmernes bemærkninger. 

Et medlem tilkendegav sin positive holdning til forslaget og havde rosende kommentarer til bestyrel-

sens arbejde hermed. 

Et medlem spurgte om de valgte sorter af frugttræer, hvortil der blev svaret, at man ville kunne frem-

komme med idéer under implementeringen. 

Formanden omtalte rådighedsbeløbet i det årlige budget på ca. 45.000 kr. Dette ville medføre en fem-

årig implementering. Derfor havde bestyrelsen foreslået et midlertidigt øget kontingent, så udførelsen 

kunne ske over tre år i stedet. 

Fælles aktiviteter 

Formanden orienterede om de to fælles aktiviteter: Fastelavn i februar og grillaften i august. Begge var 

vellykkede arrangementer med hver omkring 70 deltagere. Arrangementerne ville blive gentaget næste 

år. Formanden præsenterede billeder fra de to arrangementer. 

Kommunikation 

Formanden orienterede kort om kommunikationsformerne. Den primære kommunikationskanal er e-

mail. Facebook bruges blandt medlemmer og ved arrangementer. 

Fokusområder 2017/2018 

Bestyrelsen ville fortsat have fokus på tryghed/indbrud. I det hele taget ville samme områder som i det 

netop overståede foreningsår have fortsat fokus. Deklarationerne skulle fortsat være fokusområde, da 

bestyrelsen har indtryk af, at medlemmerne ønsker at bevare det grønne udtryk i området. 

Dirigenten afsluttede debatten med at konstatere, at beretningen overvejende var taget til efterretning, 

idet debatten om udviklingen af fællesarealerne fortsættes på den planlagte ekstraordinære generalfor-

samling. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, og enkelte poster blev kommentereret.  ”Andre indtægter” 

er indtægter fra ejendomsmæglere, som ved ejerskifter sender spørgeskemaer, hvor bestyrelsen opkræver 

300 kr. pr. udfyldt skema. 
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Et medlem ønskede for fremtiden posterne fra regnskabet specificeret. Bestyrelsen vil drøfte dette ønske. 

Et medlem spurgte, hvorvidt grundejerforeningen har en ansvarsforsikring, hvortil kassereren svarede, at 

det har den, og at den omhandler fællesarealerne, bl.a. åbne arealer og legepladser. Grundejerforeningen 

kan først gøres ansvarlig, hvis rimelige pligter forsømmes, f.eks. som følge af uforsvarlig stand. 

Dirigenten konstaterede, at regnskabet var godkendt enstemmigt. 

 

4. Indkomne forslag 

Formanden havde fra et medlem modtaget et spørgsmål om, hvorledes bestyrelsen ville forholde sig, så-

fremt der var misligholdelse af forpligtelserne på en udlejet ejendom. Dette ville blive taget ind under 

punktet med deklarationerne i det kommende år. Umiddelbart vil bestyrelsen, kun kunne henvende sig til 

ejeren (og ikke lejeren) af ejendommen. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

Kontingentet blev foreslået uændret på 600 kr. for det kommende år. Det blev vedtaget enstemmigt. 

 

6. Fastlæggelse af ramme for godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger 

Forslaget om en godtgørelse på op til 800 kr. pr. bestyrelsesmedlem vedtoges enstemmigt. 

 

7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen foreslog seks medlemmer. Forslaget vedtoges enstemmigt 

 

8. Valg af bestyrelse. 

Vibeke Forchhammer, Mads Emil Kragh og Carsten Villadsen blev som foreslået genvalgt med akklamation. 

 

9. Valg af to suppleanter. 

Mads Nygaard Vedel, Sk 34, og Gitte Vincents, Tk 21, foresloges genvalgt som suppleanter. De blev begge 

valgt med akklamation.  
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10. Valg af formand. 

Som formand foreslog bestyrelsen genvalg af Mads Emil Kragh, hvilket blev vedtaget med akklamation. 

 

11. Valg af revisorer. 

Som foreslået af bestyrelsen blev de hidtidige revisorer, Leif Mårtensson, Tk 54, og Flemming Kühn Peder-

sen, Tk 67, begge genvalgt med akklamation. 

 

12. Eventuelt. 

Et medlem spurgte om konsekvenserne af seks personer i bestyrelsen i tilfælde af afstemninger med uaf-

gjort udfald. Formanden forklarede, at bestyrelsen ikke arbejdede med afstemninger, men i stedet forsøgte 

at nå til enighed. 

Et andet medlem roste bestyrelsen for deres arbejde. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav slutteligt ordet til formanden. 

Formanden tilkendegav respekten over for medlemmernes mening og takkede for deres deltagelse. For-

manden takkede for indsatsen fra Henrik Bak, som udtrådte af bestyrelsen. 

 

Referent: Dirigent: Formand: 

Kim Pedersen Peder Sundgaard Mads Emil Kragh 


