
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nørreskovpark – 30. august 2022 

• Til stede: Henrik, Pawel, Christina, Kirsten, Nikolaj, Kristian 

• Afbud: Mads 

 

Valg af referent:  

• Christina  

Godkendelse af sidste referat. http://www.norreskovpark.dk/wp-

content/uploads/2022/04/Referat-af-bestyrelsesmoede-den-4.4.pdf)  

• Referatet er godkendt 

Økonomi og kontingentopkrævning v. Kirsten 

• Alle har betalt kontinet for 2022. 

• Overgangen til det nye administrationssystem, foreningsadministrator.dk, er i fuld gang. 

Hverken Nikolaj (ny kasserer) eller Kirsten (afgående kasserer) har dog adgang til netbank. 

Kirsten er ved at sætte Nikolaj ind i foreningens økonomi, så han kan overtage. 

Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde. 

• Kristian har et nyhedsbrev i pipeline. Indhold: halloween & jul. Formålet er – ud over info - at 

aktivere hjemmesiden og facebookgruppen. 

• Kontakt til kommune om forslag om brændte tegl v. KØ: Kommunen kan ikke give generel 

dispensation fra  

• Vi har holdt Skt. Hans med mange fremmødte og god stemning. Furesøgarden havde lovet at 

komme med højttaleranlæg, men det gik i stykker kort tid inden Skt. Hans, hvorfor vi var 

nødt til at aflyse talen v/ Anders Medum Groth. (Han stiller gerne op til næste år.) 

Furesøgarden har lovet at tage et nyt højttaleranlæg med i 2023. Christina var tovholder på 

Skt. Hans arrangementet i 2022 (slik & musik). I 2023 må en anden tage over, da Skt. Hans 

falder sammen med årets studenterfejring (aktuelt i Christinas familie).  

Det grønne hjørne 

• Markvandring: Aftalt med kommunen sidst i september – Christina & Mads  

• Bestilling af Container for 2023 – Vi tager emnet op på generalforsamlingen. Kun få beboere 

benytter sig af muligheden for at lægge haveaffald i containerne – de fleste kører selv deres 

haveaffald til genbrugsstationen eller er med i den kommunale haveaffaldsordning. Skal vi 

have en ordning for de få? 

• Genindførelse af Flishug for 2023? Nej – for få benyttede sig af ordningen 

• Status på projekt Værløse Bypark Fælled: Frivilliggruppen har lavet flere store og små 

initiativer med henblik på at skabe større biodiversitet i samarbejde med kommunen, og det 

grønne områder fremstår i år mere levende og diverst end sidste år. 

• Status på legepladser i friarealer: Kommunen har givet påbud men ikke foretaget sig mere 

for at fjerne ulovlige legepladser. 

• Vi har fået en henvendelse vedr. beskæring af rønnebærtræer ved rækkehusene: Der er 

ingen aftale vedr. beskæring; træerne er plantet af beboerne, og grundejerforeningen 

dækker ikke udgifter til beskæring. Træerne er ret små, og andre steder beskæres de nemt 

af beboerne. 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.norreskovpark.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2FReferat-af-bestyrelsesmoede-GNP-2020-09-15-1.pdf&sa=D&ust=1661251620000000&usg=AOvVaw2Zkizr3uCJh67muG750PJp
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.norreskovpark.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2FReferat-af-bestyrelsesmoede-GNP-2020-09-15-1.pdf&sa=D&ust=1661251620000000&usg=AOvVaw2Zkizr3uCJh67muG750PJp


• Henvendelse vedr. beskæring af asketræer, det grønne areal ved Mosegård Park: Emnet 

tages op på markvandringen med kommunen slut september. 

• ’Hullet’ - den manglende stiforbindelse mellem Højeloft Vænge og Langkærvænge – tages op 

i forb. m. markvandringen med kommunen. Han vi rykke for at der sker noget? 

• Egetræer ved Mosegård Park – kan det nævnes ved markvandringen? 

Legepladsudvalget 

• Er det aktivt eller skal det nedlægges? Kender Mads status? 

Forberedelse af generalforsamling 2023. 

• Tid & sted: Vi går efter at booke Syvstjerneskolens Festsal den 14. marts kl. 19 – 22 

• Booking: Christina 

• På valg: Pawel (genopstiller?), Kirsten (genopstiller ikke), Mads (genopstiller?) , Henrik 

(genopstiller) 

• Vi vil gerne have mange deltagere og håber derfor på et oplæg. Vil COWI fortælle om støj? 

Kristian undersøger 

• Vi skal sikre os, at de forslag, der stilles til generalforsamlingen, er grundigt 

gennemarbejdede, så der er noget at tage stilling ud fra. 

Julefrokost 

• 29. november kl. 18.00 

• Nikolaj inviterer & booker bord på Mediterraneo. 

Henvendelser fra grundejere 

• Petanquebane på Nørreskov Park: Ja til at bevillige 6000 kr til materialer m.m. + evt.; vi 

håber, at det er med til at give mere fællesskab og liv i det grønne område. 

• Hjertestarter – Ansvaret overgår til Kristian 

• Pindsvin i rottefælde – Det er ikke en sag, hvor bestyrelsen kan gøre noget; de berørte burde 

selv have taget kontakt til kommunen (hvis det er kommunens rottefælde) eller skrevet ud i 

facebookgruppen (hvis der er omkringboende, der bør lære, hvordan man håndterer 

rottefælder). 

Eventuelt 

• Mange hunde går ikke i snor i det grønne område. Hvad kan vi gøre?  

o Kan vi bede kommunen skilte bedre? Henrik skriver til kommunen. 

o Opfordring i facebookgruppen v/ Christina 

Næste møde 

7. februar kl. 19 – hos Henrik; Mosegård Park 16 


