
    

 

 

Bestyrelsens beretning for 2016 
 
Containere og flishug. 
Containere fortsætter som planlagt, men flishug vil på grundlag af den meget begrænsede brug i 

efteråret, i fremtiden være begrænset til en gang årligt: Foråret. 
 
E-mail mm. 
Det meste kommunikation foregår via e-mail og grundejerforeningens hjemmeside. Med hensyn til 

hjemmesiden, så lægger bestyrelsen et kort sammendrag af bestyrelsesmøderne op til orientering. 

Det vil vi fortsætte med at gøre frem til næste generalforsamling, hvorefter værdien af en sådan 

sammenfatning vil blive vurderet. 

De få medlemmer, der ikke har computer, kan få dette registreret ved henvendelse til Kristian Thor-

sen; de vil modtage indkaldelser, referater og lignende omdelt i papirform. 
 
Kontingentopkrævning. 
Kontingentopkrævningen i 2016 gik med samme besvær som i 2015 – dog med den forskel at et 

enkelt medlem ikke havde betalt kontingent og rykkere i 2 år. Bestyrelsen besluttede efter adskillige 

forgæves henvendelser at opkræve tilgodehavendet ved inkasso, og sagen er p.t. til behandling i fo-

gedretten i Lyngby. 

Det giver anledning til at minde om, at eventuel manglende betaling efter 2. rykker kan blive sendt 

til inkasso. 

Detaljeret procedure for kontingentbetaling kan ses på hjemmesiden. 
 
Genplantning 
Genplantning efter de fældede træer ser pæn ud. Husk, at det efter aftale med kommunen er vores 

eget ansvar at holde de nyplantede træer. Yderligere oplysninger om vedligeholde af genplantede 

træer vil blive lagt op på foreningens hjemmeside. 

 

Markvandring og randbeplantning 
Kommunen arbejder på et oplæg til en randbeplantning, som kan vedligeholdes med lavere om-

kostning. Naturoplevelsen i det grønne område skal fastholdes/forbedres således, at det direkte ud-

syn til ”mursten” begrænses og der ikke er massive, lange afgrænsninger i form af bøgehække. En 

ny randbeplantning vil f.eks. kunne bestå i mindre grupperinger af buske/træer evt. trukket lidt ind 

det grønne område. 

Der bliver planlagt markvandring primo marts (træer bladløse) og igen maj/juni (træer har blade). 

Bestyrelsen foreslår, at en eller to repræsentanter fra GNP’s bestyrelse samt de fem rækkehusejer-

laug deltager. 

 

Snerydning 
I forbindelse med kommunens ønske om at spare på omkostningerne ved snerydning har vi i besty-

relsen undersøgt muligheden for at få ryddet sne af privat firma. I lyset af omkostningerne herved 

og, at Furesø kommune vintervedligeholder vinterklasse 3 vejene har vi i bestyrelsen valgt ikke at 

gå videre med privat snerydning. 

 

Hjertestartere 

Nørreskovhusene  har kontaktet os for at få opbakning til en ansøgning til  Trygfonden om en hjer-

testarter i området. Bestyrelsen støtter ansøgningen. 

 
 


