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Værløse,  marts 2018 

Bestyrelsens beretning for 2018

Containere og flishug. 
Fyldning af containere bliver vurderet forår og efterår, så vi kan se, om containerne står de 
rigtige steder og i det rigtige antal. Det så fint ud i 2017, så containere og flishug fortsætter 
som planlagt, det vil sige container forår og efterår, mens flishug er begrænset til en gang 
årligt, foråret. 
Datoer for container og flishug kan som altid ses på grundejerforeningens hjemmeside. 

Facebook-side, e-mail mm. 
Kommunikation fra bestyrelsen foregår via e-mail og grundejerforeningens hjemmeside. 
Bestyrelsen fortsætter praksis med at lægge et kort sammendrag af bestyrelsesmøderne på 
hjemmesiden til orientering. 
De få medlemmer, der ikke har computer, kan få dette registreret ved henvendelse til besty-
relsen, og de vil så modtage indkaldelser, referater o.lign. omdelt i papirform. 
Afslutningsvis kan bestyrelsen fortælle, at der vil blive oprettet en facebookside for grund-
ejerforeningens medlemmer. Siden vil være til brug for foreningens medlemmer for forhold, 
der vedrører områder af fælles interesse. Det vil ikke være en side, der bliver brugt til orien-
tering fra bestyrelsen; her vil grundejerforeningens hjemmeside fortsat blive brugt. 

Foreningens økonomi 
Kontingentopkrævningen i 2017 gik med en del rykkere. Det er utilfredsstillende og øger 
arbejdet markant for foreningens kasserer. Opkrævninger vil i 2018 blive omdelt på papir i 
håbet om, at nedbringe antallet af rykkere. 
Eventuel manglende betaling efter 2. rykker vil blive sendt til inkasso. 
Det er muligt at betale med MobilePay. Detaljeret procedure for kontingentbetaling kan ses 
på hjemmesiden. 
Iøvrigt ser foreningens økonomi særdeles sund ud med et overskud på ca. 18.000 kr og en 
solid opsparing (lidt over 250.000 kr). I lyset heraf foreslåes kontingentet justeret til 150 kr/
år, jf. driftsregnskab for 2017 og budget for 2018. 

Det grønne område 
På grundejerforeningens hjemmeside ligger et fyldigt referat fra kommunen fra markvan-
dring i september 2017. Kommunen har tidligere tyndet fra toppen , dvs. høje planter først. 
Nu vil de lade de store stå og udtynde det mindre og det døde. Der skal spares fra kommu-
nens side.  
Bestyrelsen har gjort opmærksom på, at hæg ved Fiskebækvej på sigt kan blive et problem. 
Invasive arter: Vild pastinak er en plage, og brombær vokser stærkt. Bestyrelsen har med-
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delt kommunen, at hvis de vil lede arbejdet, vil bestyrelsen tage initiativ til at samle et hold 
til udføre arbejdet.  

Enkelte grundejere har dumpet haveaffald på fællesarealerne. Denne praksis er naturligvis 
helt uacceptabel. Der henvises til den kommunale genbrugsstation. 

Nogle af ahorntræerne mistrives. Kommunen har ikke entydigt identificeret årsagen, men 
har en formodning om at træerne kan være begrænset i form af for små plantebede. Det hol-
des under observation, og nogle træer er blevet beskåret, så døde grene er fjernet. Endvidere 
har der været enkelte tilfælde, hvor der er boret huller i træerne, hvilket i et tilfælde af 
kommunen er anmeldt til politiet.. 

Hjertestartere 
Sammen med boligafdelingen "Nørreskovhusene" har grundejerforeningen indleveret en 
fælles ansøgning om 2 hjertestartere til TrygFonden. Desværre blev det et afslag. TrygFon-
den fik over 600 ansøgninger til de 50 hjertestartere, de delte ud i september. Vi prøver igen, 
når muligheden byder sig. 

Motorvejsstøj 

Christiana Seidelin (MP 145) har på vegne af grundejerforeningen og i samarbejde med 
grundejerforeningen Kollekolleparken indleveret høringssvar i forbindelse med planerne om 
udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse. Endelig skal det nævnes,  at Furesø kommu-
ne også har indleveret høringssvar. 


