
Referat af bestyrelsesmøde den 23. februar 2022 

 
Deltagere:  
Kristian Michel Thorsen, HV157 (KMT)  
Kirsten Ølgaard, MP63 (KØL) 
Nikolaj Mikkelsen, LV60 (NM) 
Mads Wilken, HV224 (MW) 

Afbud fra:  
Pawel Bak, LV9 (PB) 
Daniel Sanko, HV177 (DS) 
Emma Nørgaard, HV91 (EN) 
Frederik W. Søberg, HV110 (FS) [suppleant] 

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

2. Godkendelse af sidste referat. 
Godkendt 
 
3. Økonomi og kontingentopkrævning v. Kirsten 
Regnskabet 2021 er godkendt af revisor og klar til fremlæggelse på GF. Underskuddet på ca. DKK 
15k skyldes primært græsslåning. 
 
Budget for 2022 er behandlet på dette bestyrelsesmøde og klar til fremlæggelse på GF. 
 
4. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Kabelskinne over fortov (KMT) 
Kabler til opladning af el- og hybridbiler ligger ofte frit over vejen i Mosegård Park, hvilket er til 
fare og gene for forbipasserende, der risikerer at snuble over kablerne.   
 
Next step (KØL): der tages kontakt til de pågældende grundejere og informerer om generne. I 
tilfælde af at dette ikke løser problemet, vil bestyrelsen indberette enkeltsagerne til kommunen. 
 
Trafikstøj (KMT) 
KMT har deltaget i borgermøde, hvor blandt andet trafikstøj var på dagsordenen, og KMT 
forsætter kampen for at nedsætte trafikstøj. På nuværende tidspunkt afventer de politiske veje 
rapport fra Cowi og LABLAND arkitekterne, hvor der vil være anbefalinger til reduktion af 
trafikstøj. 
 
KMT er derudover blevet ambassadør for lokal, støjbekæmpende gruppe som blandt andet 
arbejder for at indføre en bilfri søndag på Skovlinjen samt forskellige andre initiativer der har til 
hensigt at nedsætte hastighed og nedbringe støj på Skovlinjen. 



 
Sankt Hans for familier med småbørn (alle) 
Bestyrelsen er åben for at afholde et Sankt Hans arrangement tidligere på dagen end sædvanligt 
med fokus på småbørnsfamilier. Der er dog brug for, at frivillige melder sig til at arrangere det. 
 
Next step (KMT): der oprettes brugerafstemning på Facebook for at afdække interesse, og emnet 
følges eventuelt op på GF. 
 
Nyhedsbrev (KMT, EN) 
Nyhedsbrev sendt ud december 2021. 
 
Nørreskov Parks historie (KMT) 
Bestyrelsen bakker op om, at GNP finansierer den resterende del af udgiften på DKK 25.200 kr. for 
at få trykt Nørreskov Parks historie såfremt en elektronisk version kan ligge frit tilgængeligt for alle 
på GNP’s hjemmeside. 
 
Next step (KØ): der udarbejdes et konkret forslag til afstemning på kommende GF. KMT 
afstemmer det med forfatter. 
 
Nordenden af LV og HV (KMT) 
Der er taget kontakt til kommunen og anmodet både om et sikkerhedstjek af området samt 
forbedringer som vedtaget på sidste GF. 
 
Gangsti langs Skovlinjen (NM) 
NM sørger for at få afsendt anmodning til kommunen indenfor den kommende uge. 
 
5. Det grønne hjørne. 
Container for 2022 er bestilt.  
 
En enig bestyrelse har besluttet ikke at bestille flishug for 2022, da behovet vurderes 
utilstrækkeligt i forhold til udgiften.  
 
Arbejdsgruppen omkring forbedring af biodiversitet er i gang med planlægningen, og bestyrelsen 
vil foreslå at der på den kommende GF afsættes 5-10 minutter til en opdatering fra tovholderne  
på projektet. 
 
Der har været dialogmøde med kommunen og nogle grundejere omhandlende pleje og selvtægt af 
områder omkring søer samt beplantningsbælter. Dette vil blive fulgt op med tydelige retningslinjer 
fra Natur og Miljø til GNP som stadig afventes. Herefter vil der komme en proces med at dele 
informationen internt i foreningen. 
 
6. Generalforsamling 2022. 
 
På valg 
Kristian Thorsen - genopstiller 



Emma Nørgaard - genopstiller ikke 
Daniel Sanko - genopstiller ikke 
Nikolaj Mikkelsen - genopstiller 
 
Indkomne emner 
 

1. Servitutter og deklarationer om tegl.  
KØL vil på baggrund af input fra emnestiller udarbejde tekstforslag til afstemning på GF. 
KMT koordinerer med emnestiller. 
 

2. Dækning af økonomiske udgifter til print af bog om Nørreskov Parks historie. 
KØL vil på baggrund af input fra emnestiller udarbejde tekstforslag til afstemning på GF. 
KMT koordinerer med emnestiller. 
 

3. Parkeringsforhold på Mosegård Park. 
KMT vil tage en dialog med emnestiller om at bringe emnet op på GF i formandens 
beretning frem for til afstemning. 
 

4. Fart på Langkær Vænge 
KMT vil tage en dialog med emnestiller om at bringe emnet op på GF i formandens 
beretning frem for til afstemning. 
 

 
7. Opfølgning på generalforsamling 2021 
Alle emner behandlet eller i proces. 
 
8. Andre aktiviteter 
 
Legepladsudvalget 
MW tager kontakt til Emma med henblik på snarlig handover. 
 
Tilskud til vejfester sommer 2022 
Ingen ansøgninger modtaget. 
 
9. Eventuelt 
 
Støj fra byggerier 
KMT danner sig overblik over kommunens regler med henblik på at lægge et uddrag op på 
hjemmesiden til generel information. 
 
Gyngestativer 
Kommunen har kontaktet GNP vedrørende offentligt tilgængelige gyngestativer i område og 
efterfølgende sendt en besigtigelsesrapport. I denne fremgår det, at der enten skal foretages 
forbedringer i form af faldunderlag eller foretages nedrivning. 
 



Det ene gyngestativ er på baggrund af denne rapport nedrevet af kommunen med bestyrelsens 
tilladelse, og regningen på DKK 900 påtages af GNP. 
 
For to andre gyngestativer er der en igangværende dialog mellem GNP og kommunen, som skal 
afdække løsningsmulighederne, mens det sidste gyngestativ er opsat udenom GNP, og sagen må 
afstemmes privat mellem grundejer og kommunen. 
 
10. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde afholdes 4. april hos MW kl. 19-21. 


