
Referat af bestyrelsesmøde den 31. august 2021  
 
Deltagere:  
Kristian Michel Thorsen, HV157 (KMT)  
Kirsten Ølgaard, MP63 (KØ) 
Emma Nørgaard, HV91 (EN) 
Nikolaj Mikkelsen, LV60 (NM) 
Mads Wilken, HV224 (MW) 

Afbud fra:  
Pawel Bak, LV9 (PB) 
Daniel Sanko, HV177 (DS) 
Frederik W. Søberg, HV110 (FS) 

 
1. Valg af referent. 
KMT påtog sig rollen som referent 

2. Godkendelse af sidste referat. 
Godkendt 
 
3. Økonomi og kontingentopkrævning v. Kirsten 
Økonomien er fin og generelt har de fleste indbetalt grundejerkontingent, men mangler stadigvæk 
indbetalt for 10 grundejere og de får nu tilsendt et rykkergebyr. 
 
4. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde. 
Ingen aktioner. 
 
5. Det grønne hjørne. 
Kirsten sørger for bestilling af flishug og container for 2022 og 2023. Vi tester muligheden for en 
senere containerdag, så første containerdag bliver senere end tidligere – det blev besluttet at de 
opstilles i uge 26. 
 
6. Konstituering af bestyrelsesposter. 
Nikolaj indtræder som ny næstformand, mens Pawel er menigt medlem. 
Mads indtræder i opgaven om det grønne hjørne i stedet for Daniel Sanko grundet hans 
udtrædelse til generalforsamlingen 2022. 
 
7. Opfølgning på generalforsamling 2021. 
- Gangsti langs Skovlinien – NM tager kontakt til kommunen. 
- Nørreskov Parks historie - KMT 
- Nordenden af Langkær Vænge og Højeloft Vænge. KMT undersøger 
- Pleje af friarealerne. Afventer 
 
8. Planlægning af generalforsamling 2022 



Generalforsamlingen afholdes den 30. marts 2022 og KØ booker lokale på Syvstjerneskolen. 
 
- På valg 
Kristian Thorsen genopstiller 
Emma Nørgaard genopstiller, men andre omstændigheder kan betyde fravær i bestyrelsen for 
foråret 2022) 
Daniel Sanko genopstiller ikke. 
Nikolaj Mikkelsen genopstiller. 
 
KMT kontakter FS omkring indtrædelse i bestyrelsen, da DS ikke er aktiv længere i bestyrelsen, 
bestyrelsen foreslår at FS indtræder i bestyrelsen efter generalforsamlingen 2022, hvis FS er 
interesseret 
 
9. Julefrokost 
- Dato 1.12.21 klokken 19:00 
KMT bestiller bord på Furesø Steakhouse. 
 
10. Andre aktiviteter 
- Legepladsudvalget 
Legepladsudvalget har indhentet tilbud på en legeplads og skal præsentere tilbuddet for Furesø 
Kommune.  
 
- Tilskud til aktiviteter 2022.  
EM og KMT smider et nyhedsbrev i efteråret om tilskudsordningen og opslag på Facebook.  KMT 
finder tilsvarende ordninger online som vi kan benytte, så indholdet af tilskuddet er rimeligt for 
alle grundejere.  
 
11. Eventuelt 
- Evaluering af det forgangne års bestyrelsesarbejde - hvad er gået godt, hvad vil vi gøre 
anderledes? 
Hvad gør vi, hvis der kommer presserende punkter som skal styres inden næste møde. Vi holder et 
hastemøde hvis behovet opstår. GF bedre med PowerPoint og projektor. 

- Sankt Hans for familier med småbørn 
NM ønskede, at vi skulle holde et Sankthans tidligere end vi gør, så småbørnsfamilierne også kan 
deltage, da mange børn er i seng kl. 21.00, hvor det nuværende event holdes. Bestyrelsen 
besluttede, at vi skulle oprette en meningsmåling på Facebook om behovet for et tidligere 
arrangement. 

- Modernisering af belysningen i GNP's område 
NM informerede om kommunens modernisering af belysningen i kommunen og skulle høre om vi 
havde ønsker om mere belysning. Vi blev enige i, at mere belysning langs Skovlinien ville være en 
god løsning for trafiksikkerheden. 



- Opfølgning og plan for trafikstøj 
KMT har planer om, at tage ud til borgermøder i forbindelse med kommunevalg og lægge pres på 
lokalpolitikere. PT. er der ikke behov for endnu et borgerforslag, da vores forslag ikke opnåede nok 
stemmer, men vi holder løbende dialog med politikere og grundejerforening langs 
Hillerødmotorvejen. 

- Høring – Mosegård Park 38 
Danilo, byggesagsbehandler i Furesø Kommune savner svar på deres henvendelse om grundejers 
ønske om afvalmet tag fremfor sadeltag, som det fremgår af servitutterne. Bestyrelsen havde 
ingen problemer med denne type tag og KØ skriver til kommunen. 
 
- Kabelskinne over fortov – Mosegård Park 69 
Grundejere har ansøgt Furesø Kommune om at få lov at lægge en kabelskinne hen over fortov, 
alternativt nedgrave et kabel under fortovet. Kommunen har givet afslag til begge dele. Derfor har 
ejerrne bedt bestyrelsen bringe det op omkring behovet for lade-løsninger til el-biler. 
Problematikken er kun aktuelt i rækkehusene på Mosegård Park, fordi der er meget smalle 
carporte, og derfor ikke relevant for rækkehusene på HV og LV eller parcelhusene.  
KMT nævnte, at vi havde samme problematik med trampoliner på generalforsamlingen 2022, hvor 
vi som bestyrelse mente, at emnet skulle behandles i ejerlaugene og ikke på overordnet plan. 
 
KØ hører ejerne i MP69 om de er interesseret i, at det bliver taget op i ejerlaugene på Mosegård 
Park. I bekræftende fald vil KØ indkalde de fire ejerlaug til møde om en fremtidig løsning for 
opladning af elbiler. 
 
12. Næste møde  
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 9. februar 2022 kl. 19.00 på Højeloft Vænge 157. 


