
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 05.05.2021 kl. 19.00 Skype 
 
 
Deltagere: Kristian Michel Thorsen, HV157 

(KMT) 
 Kirsten Ølgaard, MP63 (KØ) 

Emma Nørgaard, HV91 (EN) 
Daniel Sanko, HV177 (DS) 
Nikolaj Mikkelsen, LV60 
(NM) 

Afbud fra: Anna Seidelin, MP109 (AS) 
Jørgen Rasch, MP125 (JR), 
suppleant 
Pawel Bak, LV9 (PB) 

 
 

1. Valg af referent 
 

EN påtog sig rollen som referent. 
 
 

2. Godkendelse af sidste referat af bestyrelsesmøde d. 3. marts 2021. 
 

Godkendt. 
 
 

3. Generalforsamling 
 
 

Lokale 

KØ har booket Syvstjerneskolens festsal den 25 august fra kl. 19-21. 

 

Der kommer en fortælling om Nørrreskov Parks historie og oplægsholderne har 
ca. 40 min, 30 min til oplæg og 10 min til spørgsmål. Efterfølgende en kort 
pause og så starter generalforsamlingen. 

Der bliver serveret vin og vand. 

 

 

Emner ti/ Genera/forsamlingen v. KMT 

 

Tidsfristen for emner til generalforsamlingen forla2nges til 1 juni. indkaldelse 
sendes til ud til alle medlemmer den 10 aug. 



 

 

 

KØ tilretter budgetter for 2021, så der afsættes 25.000 til græsslåning.  

 

 

På valg 2021 

Pawel, Anna og Kirsten genopstiller. Jørgen genopstiller ikke som suppleant da 
han flytter fra grundejerforeningen. Vi søger derfor efter en ny suppleant. 

 
 

4. St Hans 
St Hans planlægges at afholdes den 23 juni kl. 21.00. NM taler med Morten 

om bygning af      bålet. KØ taler med Furesø garden og tager sangtekster med. KMT 
indhandler slik til børnene. KMT laver et oplæg som kan sendes ud igennem 
nyhedsbrevet og lægges op på Facebook. 

 
 

5. Aktionspunkter fra sidste møde 
 

• EN har lavet et intranet / drev, hvor alle dokumenter kan gemmes. Der er 
opbygget en  mappestruktur som kan ændres. 

 
 

• NM har sendt ønske til kommunen vedr. lys i slugten, men det er stadig 
intet nyt siden sidste bestyrelsesmødet. 

 
 

• Grundejerforeningen har påbegyndt et samarbejde med en repræsentant 

fra Dansk Naturfredningsforening om græsarealerne. Der var i 

bestyrelsen enighed om, at der som udgangspunkt bør informeres om 

projektet på generalforsamlingen for aktiv deltagelse i etableringen fra 

bestyrelsens side. 

Et pilotprojekt under samme paraply-projekt er i opstartsfasen uafhængigt 

af Grundejerforeningen, og KØ vii tage initiativ til den videre dialog med 

initiativtagerne - herunder hvordan Grundejerforeningen forholder sig til dette. 

 
 

• Bestyrelsen tager en beslutning om at græsarealerne skal klippes i 

foråret 2021. Det  bliver til en omkostning på ca. 25.000. Bestyrelsen er 

enige om beslutningen. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

6. Eventuelt 
 

KMT Peter Herager har bedt om tilskud for at indkøbe sand til en sandkasse 

som bruges af flere familier fra Mosegaard Park og Langkær Vænge. KØ tager 

dialogen med Peter.  

 

Affaldssortering bliver obligatorisk fra 2021. Ejerlauget Mosegard Park 3 har 

ansøgt om at få lov til at bruge fællesarealet til at opstille affaldssortering. 

Kommunen har afslået ansøgningen. 

 
 

Legepladsudvalget har afholdt sit første møde online. Der blev drøftet ønsker til 

en evt. legeplads. Det kommer til at kræve en landskabsarkitekt for at 

planlægge en evt. legeplads. Det skal medregnes i Grundejerforeningens 

budget i 2021. DS tager kontakt med landskabsarkitekten og spørger om et 

tilbud på et forslag til en legeplads. Når vi får en tilbagemelding og et tilbud, så 

kan legepladsudvalget begynde processen at om at ansøge om tilskudsmidler. 

 
 
 

7. Næste møde 
Tirsdag 31 aug. Kl. 19.00. afholdes næste bestyrelsesmøde.


