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Bestyrelsens beretning for 2015

Containere og flishug.
Containere fortsætter som planlagt, men flishug vil i fremtiden være begrænset til en enkelt 
dag forår og efterår.

E-mail mm.
Der er et stigende antal medlemmer, der har registreret deres e-mail adresser. Det sker 
efterhånden som nye medlemmer flytter ind og vi takket være godt samarbejde med 
ejendomsmæglerne får gjort opmærksom på, at det er hensigtsmæssigt at registrere sig, så 
man nemt kan holdes opdateret. Opfordringen til at registrere sin e-mailadresse er hermed 
givet videre til nuværende medlemmer. Hvis der skulle være medlemmer, der ønsker at 
registrere e-mailadressen gøres det nemmest via grundejerforeningens hjemmeside.

De få medlemmer, der ikke har computer, vil fortsat blive registreret, og 
generalforsamlingsindkaldelser og -referater vil blive omdelt til disse beboere i papirform.

Kontingentopkrævning.
Kontingentopkrævningen i 2015 gik ikke bedre end i 2014, tværtimod. Det er utroligt, at det 
skal være nødvendigt at udsende 37 rykkere. Sidste rettidige indbetalingsdato for kontingent 
er i henhold til vedtægterne 15. maj. Detaljeret procedure for kontingentbetaling kan ses på 
hjemmesiden.

Stibelysning.
Bedre belysning i "slugten" mellem Højeloft Vænge og Langkær Vænge samt ved stien fra 
kirkeområdet ind til Langkær Vænge har været efterlyst over længere tid. Bestyrelsen er i 
kontakt med kommunen, men foreløbig - som man vil se - uden nogen effekt.

Containerspor efter fyrværkeri
Der er igen kraftige og dybe spor efter containerne til fyrværkerisalget og efterladte 
træpaller. Kommunen er blevet gjort opmærksom på problemet og det meste er nu fjernet, 
men der er stadig rester tilbage. Bestyrelsen vil kontakte kommunen herom og bede dem 
indskærpe oprydningspligten over for fyrværkerisælgerne.

Genplantning
Genplantning efter de fældede ahorntræer skrider fremad. I 2015 er der således blevet 
genplantet på  

• Mosegård Park-stikvejen 51-127 
• Langkær Vænge, den primære vej mod Højeloft Vænge, ud for husnumre 3, 4, 19, 

44, 54 og 64. 

Randbeplantning dec. 2015
Sneen og stormen 21/22 nov. var hård ved mange træer og buske, og også ved 
randbeplantningen i vores område. Kommunen har derfor slået oprydning og generel 
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beskæring af randbeplantningen sammen, så der er stor aktivitet i området. P.gr.a. skaderne 
beskæres der væsentligt mere end sædvanligt, og nogle steder vil der blive større huller i 
randbeplantningen. Der vil ligeledes ligge mange gren- og kvasbunker, og p.gr.a. den 
fugtige jord kan det komme til at trække noget ud mht. at få maskiner ind og få det fliset og 
fjernet.

Snerydning
Bestyrelsen indleverede på vegne af grundejerforeningen et høringssvar før 
budgetbehandlingen, hvor besparelser på snerydningen skulle behandles. Vi gjorde dels 
indsigelse mod den foreslåede besparelse, dels bad vi om, at det som minimum bliver sikret, 
at store snemængder, der samles som følge af rydning af vejene, fjernes af kommunen. 

Det er bestyrelsens forståelse fra Furesø kommunes budgetbehandling 24.9.15 vedr. B2016, 
at forslagene til budget 2016-2019 i hovedsagen er vedtaget, herunder forslaget om 
besparelse på snerydningen med tkr. 500 hvert af årene.
Denne besparelse vedrører “de grønne veje”/klasse 3, hvor grundejerne så selv får pligten til 
at holde vejen fri for sne (ligesom på de private veje).
I vores område er vejene pt. klassificeret som følger:
• Rød vej (klasse 1): Skovgårds Alle ryddes/saltes alle dage
• Blå vej (klasse 2): Højeloft Vænge – stamvej ryddes/saltes man-søn kl. 5-22.
• Grønne veje (klasse 3): primære stikveje HV, LV og MP ryddes/saltes efter at 

kommunens røde og blå veje er ordnet.  
• Private veje: HV, LV og MP sekundære stikveje/vendepladser – grundejerne har pligt til 

selv at foretage den nødvendige snerydning. 
Det må således forventes, at vi selv får ansvaret for at snerydde de fleste veje i vores 
område. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Nørreskov Park


