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Information fra bestyrelsen Grundejerforeningen Nørreskov Park (GNP). 

Bestyrelsen har besluttet at lave periodisk information til foreningens 
medlemmer. Informationen sker via forenings hjemmeside, typisk efter 
bestyrelsesmøder. Seneste bestyrelsesmøde blev afholdt 31. august 2016. 

GNPs jubilæum. 

På generalforsamling 2016 blev der fra medlemmerne fremført diverse forslag til 
markering af GNP’s 50 års jubilæum i 2016. Bestyrelsen har via mail og 
foreningens hjemmeside efterspurgt frivillige til at varetage sådanne 
arrangementer i forbindelse med Skt. Hans Aften, foreningen kunne så dække 
rimelige omkostninger. Da der ikke indkom konkrete forslag og ingen frivillige 
meldte sig, blev der ingen speciel markering af jubilæet, men Skt. Hans bålet 
blev afviklet på vanlig vis, dog påvirket af det ustadige vejr.  

De grønne områder. 

Bestyrelsen modtager til tider henvendelse fra medlemmer om forhold på de 
grønne områder, f.eks. vedr. henkastning af affald, private indgreb i 
randbeplantning etc.  

GNP har ikke påtaleret eller autoritet vedr. de grønne områder – de forvaltes af 
Furesø Kommune. Omvendt har GNP og de enkelte borgere en interesse i de 
grønne områder. Bestyrelsen diskuterede hvilken rolle GNP og bestyrelsen har i 
den forbindelse, og blev enige om følgende retningslinjer: 

- Alle borgere bør respektere de grønne områder som et attraktivt areal for 
alle, og skal derfor overholde almindelige love og regler og almindelig god 
opførsel 

- Ved overtrædelse har GNP ikke påtaleret. I stedet opfordres den enkelte 
borger – bestyrelsesmedlem eller ej – til via mindelig kontakt at opfordre 
til at evt. overtrædelse bringes i orden 

- Hvis dette ikke medfører tilsigtet resultat kan man kontakte GNPs 
bestyrelse, der så vil tage stilling til om man fra GNP skal anmode 
kommunen om at få evt. overtrædelse bragt i orden. 

- Den enkelte borger kan ligeledes kontakte kommunen direkte, f.eks. via 
kommunens hjemmeside/app, hvor diverse mangler kan rapporteres 

- Generelt er bestyrelsens holdning, at de fleste diskussioner kan håndteres 
vha. pragmatik og sund fornuft. Men i al almindelighed skal love og regler 
overholdes. 

- GNP tilstræber at bevare den gode relation til Furesø Kommunes 
gartnerafdeling bl.a. ved at deltage i årlig markvandring og ved at 
tilstræbe enighed vedr. beskæring af randbeplantning, evt. fældning af 
større træer og fortsat godt samarbejde vedr. vejtræer / genplantning.  
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Snerydning. 

Furesø Kommune har reduceret budgettet til snerydning. Et større ansvar og 
arbejde kan derfor påhvile borgerne.  

Bestyrelsen har undersøgt aktivitet og pris mht. fælles snerydning i andre 
grundejerforeninger, men dog ikke indhentet konkrete tilbud vedr. GNP. Eventuel 
fælles snerydning i GNP, organiseret af og betalt af GNP vil i givet fald betyde en 
flerdobling af kontingentet 

Bestyrelsen har besluttet ikke umiddelbart at indhente yderligere tilbud eller 
iværksætte initiativer før generalforsamlingen primo 2017. Bestyrelsen vurderer 
ikke, at der vil være mulighed for vedtagelse af større, fælles initiativer for GNP 
pt.  

Hvilke aktiviteter / indkøb støtter GNP. 

Bestyrelsen modtager til tider anmodning fra medlemmer om økonomisk støtte 
til diverse indkøb, f.eks. borde, bænke, legehuse etc. Bestyrelsen har besluttet 
at vi som udgangspunkt kun støtter aktiviteter vedr. børn & unge. Disse 
vurderes individuelt, og GNP påtager sig ikke vedligeholdelse- eller andet ansvar. 

Opdatering af deklarationer og foreningens vedtægter. 

Nogle af de tinglyste deklarationer i kvarteret forekommer ikke længere at være 
tidssvarende. Ligeledes kan dele af GNPs vedtægter trænge til en opdatering. 

Bestyrelsen vil diskutere dette på et kommende møde. Eventuel 
vedtægtsændring samt eventuelle initiativer til opdatering af deklarationer skal 
godkendes på generalforsamling. 

Næste bestyrelsesmøde. 

Næste bestyrelsesmøde i GNP afholdes 9. november 2016. 
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