
 

www.kollekolleparken.dk 

 

1  

Kollekolle   Nyt 
 Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken – April 2011 

 

 
 
Det lokale demokrati blev udfordret – og sejrede stort 
 
Grundejerforeningen holdt ekstraordinær generalforsamling 9. marts 2011. Formålet 

var valg af en ny bestyrelse for Foreningen. 

 

Baggrunden var, at et af Foreningens medlemmer, Hr. Jussi Merklin, Skolekrogen 

59, havde bekriget bestyrelsen og hvert af dens medlemmer med meget grove meto-

der gennem flere år. I begyndelsen af dette år blev det uudholdeligt, og samtlige 

bestyrelsens medlemmer nedlagde derfor deres mandater og indkaldte til ekstraordi-

nær generalforsamling med kun ét punkt på dagsordenen: Valg af bestyrelse. 

 

Generalforsamlingen samlede ikke færre end 91 medlemmer, en rekordstor deltagel-

se. Vi tolker det som udtryk for, at medlemmerne ønskede at være med til at tage 

udfordringen op og markere over for hinanden og ikke mindst Hr. Merklin: Nu må 

det være nok! 

 

Forsamlingen gav den afgående bestyrelse sin klare opbakning. Den var så fuld-

stændig, som tænkes kan, idet kun et medlem, Hr. Jussi Merklin, ikke stod bag. En 

række medlemmer tog skarpt afstand fra det passerede, og ingen støttede Hr. 

Merklin. Referatet fra generalforsamlingen, som følger med denne rundskrivelse, 

beskriver tydeligt forløbet og beslutningerne. 

 

Tak til medlemmerne for, at I forholdt jer til den alvorlige situation, der havde ud-

viklet sig. For at I tog klart stilling. Og for at I valgte at komme til stede og give 

udtryk for jeres holdning. Demokratiet var blevet udfordret, men det sejrede glæde-

ligvis i fin stil. Vi kommer nok aldrig mere ud i en så ekstrem situation. Men det var 

godt for os alle at mærke, at vi i vores område kan vurdere tingene og har kræfter til 

at gøre det rigtige og nødvendige. Mange tak for det! 

 

Også endnu en gang tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og 

for at have holdt så længe til de ganske urimelige angreb fra et enkelt af Foreningens 

medlemmer: Karl Johan Simonsen (LV 96, formand), Bjørn Nielsen (GK 43), Søren 

Fanø (GK 35), Marianne Ploug (TK 75), Alan Willumsen (SK 69), Peder Sundgaard 

(TK 39) og Ole C. Jensen (TK 26). 

 

Nyvalg til bestyrelsen 

 

Generalforsamlingen valgte en ny bestyrelse, og heldigvis var to af de ”gamle”, Karl 

Johan Simonsen og Alan Willumsen, klar til at hjælpe os nye ved at fortsætte i en 

periode. På den måde fik vi sikret en glidende og effektiv overgang. Det blev vist 

klart ved generalforsamlingen, at der forud for denne – og på denne – var et godt 

samarbejde mellem den gamle bestyrelse og undertegnede. 

 

Den nye bestyrelse ser således ud: Henning Rostung (TK 16, formand), Karl Johan 

Simonsen (LV 96), Stuart Henney (SK 30), Gitte Nielsen (SK 117), Jan Olsen (SK 

54), Henrik Riedel (GK 19) og Alan Willumsen (SK 69). 

 

Vi føler i den nye bestyrelse, at vi lige som den tidligere bestyrelse har medlemmer-

nes klare opbakning. Afstemningerne talte deres tydelige sprog. Opbakningen om-
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fatter også det punkt, der nok stadig ligger os alle på sinde, nemlig at trække en klar 

grænse over for Hr. Merklin. Demokrati skal give god plads til allehånde meninger. 

Men det behøver ikke give plads til, at en borger forsøger at gennemtrumfe sin per-

sonlige vilje på trods af alle andres mening. Medlemmerne skal vide, at vi i den nye 

bestyrelse har en klar holdning og har truffet forskellige foranstaltninger, så vi er 

klar, hvis Foreningens demokrati og valgte bestyrelse – mod forventning – bliver 

udfordret igen. 

 

Grundejerforeningens revisorer har desværre også været kritiseret skarpt og groft af 

Hr. Merklin. Derfor var det meget positivt, at deres mandat blev fornyet med akkla-

mation. Det kunne ikke markeres tydeligere, at Foreningens medlemmer er trygge 

ved deres valgte revisorer. 

 

Bestyrelsens arbejde 

 

Den afgåede og den nye bestyrelse holdt fælles møde 30. marts. Her blev de forskel-

lige opgaver overdraget. Fordelingen af ansvarsområderne fremgår andetsteds i 

denne rundskrivelse. De afgåede medlemmer gav tilsagn om ikke blot at medvirke i 

overdragelsen og om at stå til rådighed for de nye, men også at medvirke i nogle 

konkrete projekter, der peger fremad. Mere herom senere. 

 

I forbindelse med generalforsamlingen modtog bestyrelsen forskellige tanker og 

ideer, som vi går videre med. Foreløbig blot nogle stikord: Postkasser, hjemmesiden, 

vedtægterne og e-mail-kommunikation til medlemmerne. 

 

På bestyrelsens vegne 

Henning Rostung 

 
 

Postkasser ved vejen (nye regler) 

 

I forbindelse med den ny postlov skal alle villaer, parcel- og rækkehuse have opsat 

en postkasse ved indgangen til parcellen. Det skal ske inden årets udgang. Det drejer 

sig navnlig om områdets gamle Johan Christensen-huse, som har postindkast inte-

greret i huset. 

 

Bestyrelsen er i gang med at undersøge fornuften i og mulighederne for at formidle 

en fælles løsning. Den kan indeholde postkasse, stander og opsætning – enten hele 

”pakken” eller dele af denne. 

 

Formålet vil være at spare medlemmer for tid til selv at undersøge markedet og at 

finde fordelagtige priser. Desuden kan opnå et mere ensartet udseende – i tråd med 

bebyggelsens helhedspræg i øvrigt. Det vil selvfølgelig være valgfrit for medlem-

merne, om de ønsker at benytte forslaget. 

 

Flere oplysninger kommer på Foreningens hjemmeside inden sommerferien (om 

muligt). 

 

 

Hjælp politiet 
 

Nordsjællands Politi har succes med at inddrage borgerne i opklaringen af indbrud, 

røverier og andre forbrydelser ved brug af en sms-kæde. Indtil nu har 7.500 borgere 

i politiregionen tilmeldt sig ordningen, og politiet betegner den som en stor succes. 

 

Når politiet aktiverer kæden, får alle i det relevante område en sms, hvor politiet 

beder om oplysninger, f.eks. om en bil med et bestemt udseende. Hvis man så ser 

den, skal man give besked til politiet. 
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Grundejerforeningens hjemmeside, www.kollekolleparken.dk , har et link direkte til 

politiets hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig sms-kæden. Bestyrelsen opfordrer 

medlemmerne til at tilmelde sig. Det er effektiv og enkel hjælp til selvhjælp. 

 

 

Hold øje med børnehaven 
 

Børnehuset Kollekolle har gennem længere tid haft ubudne gæster på legepladsen 

efter lukketid og i weekender. Der har været forøvet forskellige former for groft 

hærværk, som er anmeldt til SSP og politiet. 

 

Børnehuset beder de omkringboende holde et vågent øje på legepladsen og huset. 

 

 

Skal vi maile sammen? 
 
Registrer din e-mail-adresse via Grundejerforeningens hjemmeside. Så får du hurtig 

og nem besked om nyheder fra Foreningen, herunder om nyheder på hjemmesiden. 

Vi har mange e-mail-adresser i registret, men der mangler også mange. 

 

Så gå venligst ind på hjemmesidens forside (højre side) og tilmeld din e-mail. 

 

Køb, salg, bytte eller gives væk  

Skriv til Jan Olsen, SK 54, eller send en mail på webmaster@kollekolleparken.dk og 

få bragt din annonce i ”Hittekrogen” i næste rundskrivelse eller direkte på hjemme-

siden. 

 

 

Hitte  Krogen 
Hittekrogen er tom p.t. – men kig på hjemmesiden med jævne mellemrum. 

 

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer en god sommer. 

 
 
Henning Rostung Tornekrogen 16 4448 2173 Formand 
Karl Johan Simonsen  Lille Værløsevej 96 4448 2657 Næstformand, Sekretær 
Stuart Henney  Skolekrogen 30 5132 9579 Legepladser & Fællesarealer 
Jan Olsen  Skolekrogen 54 2398 4448 Kasserer, Rundskrivelser og Webmaster 
Henrik Riedel Gartnerkrogen 19 4448 1481 Kommunen, Miljø 
Alan Willumsen  Skolekrogen 69 4448 4637 Suppleant 1 
Gitte Nielsen Skolekrogen 117 4448 9536 Suppleant 2, Administrator 
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