
 

Referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2022  
 

Deltagere:  
Kristian Michel Thorsen, HV157 (KMT)  

Kirsten Ølgaard, MP63 (KØ)  

Christina Christensen, HV93 (CC)  

Nikolaj Mikkelsen, LV60 (NM)  

Mads Wilken, HV224 (MW)  

 

Afbud fra:  
Pawel Bak, LV9 (PB) 

 

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

 

2. Godkendelse af sidste referat.  
Godkendt 

 

3. Økonomi og kontingentopkrævning v. Kirsten 
Regnskabet 2022 er fremlagt på GF og godkendt. Kontingentopkrævning udsendes snarligt og som altid er 

betalingsfristen 15. maj. Der er ingen skyldnere. 

 

4. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde.  

Kabelskinne over fortov (KØ) 

KØ har taget kontakt til de pågældende grundejere og problematikken med kabel over vejen er 

løst.  

 
Trafikstøj (KMT) 

KMT er stadigvæk i dialog med Furesø Kommune og andre interessenter omkring trafikstøj og rapporten fra 

COWI og Realdania er landet og skal gennemlæses i forhold til tiltag der skal/kan gennemføres på 

Hillerødmotorvejen. Når der er noget konkret fra kommunen, så meldes det ud til grundejerne via de 

sociale kanaler. 

Sankt Hans for familier med småbørn (alle) 

KMT har lagt en afstemning i vores facebookgruppe og med mindre flertal så er ønsket om en Sankt Hans 

som vi plejer. Derfor afholdes Sankthansaften den 23. juni kl. 21 på Vulkanen. 

 

Nyhedsbrev (KMT) 

Vi har ikke fået sendt et nyhedsbrev i foråret og forventer en udsendelse primo maj. 

Nørreskov Parks historie (KMT) 

Forslaget om trykning af Nørreskov Parks historie blev vedtaget på GF og derfor tager KMT kontakte til 

Steen Sørensen omkring uddeling af bøgerne. 

 

Nordenden af LV og HV (KMT) 



 

Kommunen har sendt vores anmodning til rette afdelingen, dog uden svar siden februar, hvorfor KMT 

rykker Lene Hansen, Vej & Park. 

Gangsti langs Skovlinien (NM) 

NM har sendt anmodning til Furesø Kommune primo marts og afventer tilbagemelding fra kommunen. 

5. Det grønne hjørne.  
Under eventuelt på generalforsamlingen præsenterede Sophie Lundbæk seneste status på projektet om 

biodiversitet i Nørreskov Park fælled. Aftalen lavet med Frivilligegruppen og Furesø Kommune er delt i 

bestyrelsen og lægges online på hjemmesiden samt Facebook.  

 

NM oplyste, at der skal aftales en markvandring i området med Benedicte Dyekjær og Christina Madsen. CC 

foreslog, at man også laver en sightseeing for alle interesserede i forlængelse af de kommende tiltag i 

området som gennemføres i 2022. Markvandringen kunne ligeså bruges til, at bestyrelsen og 

legepladsudvalget kunne udpege de områder som ville være en god placering for den kommende legeplads 

og stien langs skovlinjen. MW vil undersøge, om det er noget, biodiversitetsgruppen er interesserede i. 

 

KMT og CC nævnte kort, at kommunen var gået i gang med at plante de nye træer, men der er stadigvæk et 

par stykker som ikke er skiftet. NM og MW følger op på dette. 

 

Benedicte har udfærdiget en flyer om hvad man må og ikke må i de grønne områder. Flyeren blev uddelt på 

GF og kommer online på hjemmesiden samt FB. 

 

6. Konstituering af bestyrelsesposter. 
KMT fortsætter som formand, KØ fortsætter ligeså som kasserer indtil anden løsning er fundet grundet KØ 

flytter til Virum til Maj. NM fortsætter som Næstformand.  

 

Bestyrelsesarbejdet var oppe til revision og det forventes, at opgaverne deles ud på flere medlemmer end 

tidligere. 

 

7. Opfølgning på generalforsamling 2022.  
Forslag 1. Trykning af ”Nørreskov Parks historie” blev vedtaget og KØ har betalt vores andel som blev 

vedtaget. Steen Sørensen omdeler bøgerne indenfor den næste tid. KMT tager kontakt til Steen om dato 

for omdeling samt afhentning af de resterende bøger. 

Forslag 2. Servitutter vedr. tegl. KØ kontakter kommunen og vender retur, hvis der skal sendes en 

ansøgning analog med rosenbuske i HV/LV. 

 

8. Planlægning af Sankt Hans 2022 
Sankt Hans afholdes 23. juni 2022 kl. 21 på Vulkanen. CC booker Furesø Garden herunder mikrofon og 

køber slik til uddeling. KMT sørger for genopfyldning af skumslukker, tager brandvagten og tager kontakt til 

mulige båltaler. KØ finder regning på slik og Furesø Garden til CC. NM tager kontakt til Morten Christensen 

omkring opsætning af bål og Benedicte om kvas. 

 

9. Andre aktiviteter  
- Legepladsudvalget  



 

Intet nyt fra dette udvalg. MW tager kontakt til Emma Nørgaard om seneste status. 

 

- Tilskud til aktiviteter 

Ingen tilskud modtaget. 

 

10. Næste Møde 
Næste møde afholdes den 23. august 2022 hos CC på Højeloft Vænge 93 

 

11. Eventuelt 
Intet under eventuelt. 

Aktionspunkter Ansvarlig Deadline 

Støjrapport på hjemmeside/FB KMT Ultimo juli 

Nyhedsbrev KMT Primo Maj 

Legepladser KMT Ultimo 2022 

Sankt Hans invitation FB KMT Ultimo Maj 

Rykke kommunen for svar 
(LV/HV 

KMT Ultimo april 

Markvandring NM+MW Ultimo juni 

Nørreskov Parks Historie – 
kontakt til Steen 

KMT Ultimo april 

Kontakt til kommune om tegl KØ Ultimo april 

Booking af Furesø Garden CC Ultimo maj 

Køb af slik til Sankt Hans CC Medio juni 

Genopfyld af skumslukker KMT Medio juni 

Kontakt til båltaler KMT Ultimo april 

Finde regning på slik og Furesø 
Garden 

KØ Ultimo april 

Kontakt til Morten om bål NM Ultimo maj 

Kontakt til Benedicte om kvas NM Ultimo april 

 


