
Referat af bestyrelsesmøde den 7. februar 2023 

 
Deltagere:  
Kristian Michel Thorsen, HV157 (KMT)  
Christina Christensen, MP63 (CC) 
Nikolaj Mikkelsen, LV60 (NM) 
Henrik Kjems Falk (HKF) 

Afbud fra:  
Pawel Bak, LV9 (PB) 
Mads Wilken, HV224 (MW) 
 

1. Valg af referent 

NM påtager sig rollen 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 30. august 2022.  

Godkendt 

3. Økonomi og kontingentopkrævning v. Nikolaj Mikkelsen 

• Regnskab 2022 og Budget 2023 
Begge er godkendt. 
 

• Foreningsadministrator – brugbart fremadrettet? 
Ja, det er stadig udgangspunktet.  
 

• Kontingent udsendelse 2023 
Vil køre gennem Foreningsadministrator.dk med MobilePay udvidelse. 

4. Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde 

• Nyhedsbrev v. Kristian Thorsen 
Udsendt og vel taget imod. Ændres fremover til 1 nyhedsbrev årligt. 
 

• Opfordring i facebookgruppen v. Christina Christensen 
Tages med til GF, facebookgruppen er en god måde til hurtigt at få besked ud til beboerne i 
området. Opfordring til alle om at bruge det mere end vi gør. 
 

• Status på emnet om ”Hunde i snor i det grønne område” v. Henrik Falk 
Passende skilte sættes op i området af kommunen. 
 

• Nørreskov Parks historie - hvem ønsker at oplaget og bilag v. Kristian Thorsen 
Lageret på 90 bøger er nu hos Kristian og digital kopi af bog fås ved næste GF. 



5. Det grønne hjørne v. Christina Christensen 

• Markvandring afholdt i efteråret 2022? 
Afholdt sammen med kommunen. Væsentlig pointe fra kommunen er bl.a. at det er 
ulovligt at opstille legepladser på de kommunalt ejede græsarealer, men at kommunen 
gerne vil gå i dialog om en større, godkendt legeplads. 
 

• Bestilling af container 2023 
Afventer GF. Bestilles herefter af KMT. Første omgang container på året flyttes til slut 
maj/start juni. Anden omgang container fastholdes omkring midt oktober. 
 

• Beskæring af asketræer 
Efter henvendelse fra grundejer er det diskuteret med kommunen under markvandring. 
Kommunen afviser at beskære træerne. 
 

• Hullet (i hækken i bunden af Langkær Vænge ud mod fællesarealet) 
Diskuteret med kommunen, men ”hullet” er ikke anlagt. Det er en trampesti, og 
kommunen vil ikke vedligeholde den. 
 

• Status på "Projekt Værløse Bypark Fælled" og petanquebane 
Forskellige aktiviteter er i gang, bl.a. Naturens dag d. 3. juni og forskellige tiltag omkring 
petanquebanen. Der vil komme et oplæg på kommende GF om status og invitationer 
mellem de sædvanlige pkt. 4 om indkomne forslag og pkt. 5. om budget m.m. 

6. Generalforsamling 2023 

• Valg af Dirigent 
Gitte Dahl har ved tidligere lejlighed tilkendegivet, at hun gerne vil påtage sig rollen som 
dirigent. KMT tager kontakt for at bekræfte og aftale nærmere. 
 

• Opfølgning på emner til Generalforsamlingen v. Kristian Thorsen 
Der er indkommet ét forslag til GF omkring støjafskærmning. KMT tager dialog med 
forslagsholder omkring forslaget. 
 
Vi inviterer Rasmus Larsen (projektleder fra vejdirektoratet) som foredragsholder omkring 
støj.  
 
CC laver forslag om ændring af containerordning på vegne af bestyrelsen. 
 

• På valg 2023 
Henrik genopstiller 
Mads kontaktes for afklaring 
Pawel kontaktes for afklaring 
 
Vi søger 1-2 nye medlemmer til bestyrelsen. CC skriver ud på Facebookgruppen. 
 



• Bestyrelses beretning 
KMT laver udkast. 

7. Opfølgning på emner på tidligere generalforsamlinger 

• Belysning ved slugten v. Kristian Thorsen (2021) 
Kommunen har bekræftet, at belysningen vil blive etableret snarligt. 
 

• Vedligeholdelse af stien ved nordenden af LV og sydenden HV v. Kristian Thorsen (2021) 
Bestyrelsen har haft dialog med kommunen om denne sti. Trampestien er aldrig anlagt af 
kommunen, og kommunen vil ikke påtage sig vedligeholdelsespligten. 
 

• Gangsti langs skovlinien - status? (2021) 
Kommunen er sådan set ganske positivt stemt omkring at etablere en gangsti, men er 
udfordret på midler. Ansøgningen er stadig ikke behandlet, men bestyrelsen har løbende 
dialog med kommunen omkring en eventuel åbning. 
 

• Vedligeholdelse af petanquebane v. Kristian Thorsen (2021) 
Bestyrelsen har godkendt ansøgning på 6.000 kr. til vedligeholdelse af petanquebane. Der 
er lagt info op på GNP’s hjemmeside. 
 

• Krav om brændte tegl v. Kristian Thorsen (2022) 
Bestyrelsen har haft dialog med kommunen, men det var desværre ikke muligt at få 
konkrete rettelinjer. Det vil bero på en konkret ansøgning.  

8. Andre aktiviteter 

KMT tager fat i Emma omkring status på legepladsudvalget og udvalgets fremtid. 

9. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt. 

10. Næste møde 

Tirsdag d. 11. april hos NM. 


