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Kollekolle          Nyt 
 Rundskrivelse fra Grundejerforeningen Kollekolleparken   Oktober 2015 

 

Invitation til generalforsamling 
Grundejerforeningen Kollekolleparken holder ordinær generalforsamling tirsdag, den 27. oktober 2015 

kl. 19:30 i Satellitten, lokale 4 (i underetagen).  

Pas På i ’Hundeskoven’ 
Der er indløbet en advarsel fra personalet i Børnehaven Tornekrogen 64. De har ved udflugt i hundesko-

ven konstateret, at der er jordbier i den del af skoven, som ligger i forlængelse af haverne ved Skolekro-

gen 56-62, altså langs grøften i skovkanten. 

 

Personalet og børnene blev overfaldet af jordbierne, så PAS PÅ når I går tur i den del af skoven.  

Hastighedsdæmpende foranstaltninger 
Der har i løbet af foråret og sommeren været flere kontakter mellem bestyrelsen for grundejerforeningen 

og kommunens repræsentanter ang.  etableringen af de fysiske foranstaltninger, så vi kan få nedsat  ha-

stigheden på Skolekrogens nedre del samt Tornekrogen. Der er opnået enighed om placeringen samt ud-

formningen, men det kniber med igangsætningen.  

 

Seneste nyt er at der er dekreteret anlægsstop i kommune, så alle former for anlægsinvesteringer er indstil-

let, formentlig indtil november måned, hvor nye direktiver forventes udsendt.  

Støjdæmpning af Kollekollevej m.v. 
Bestyrelsen har også kommunikeret med kommunen om støjproblemerne på Kollekollevej samt langs 

motorvejen, og kommunen har været i gang med at udarbejde løsningsforslag samt en tidsplan for gen-

nemførelsen, som formentlig vil strække sig over nogle år. 

 

Medlemmer fra bestyrelsen samt et par af de berørte grundejere har afholdt et møde med kommunen d. 27 

august. Resultatet heraf blev, at der også på dette område er dekreteret anlægsstop, så vi er pt uvidende 

om, hvornår der kan komme gang i etableringen af støjværnet. Vi vil dog til stadighed presse på for en 

afklaring og en start på projektet.  

Legepladser 
Den lille legeplads på Skolekrogens nedre del har fået  installeret to nye vippedyr til brug for de mindste 

børn. 

Fællesarealer 
Der er stadig store træer på det største fællesareal, som kan være udsat for skader i forbindelse med 

stormvejr. Et par store fyrretræer har mistet grene i stormvejr sidste år, og de vil derfor blive fældet i det 

kommende år. Der vil i alle tilfælde, hvor der fældes, blive sat nogle nye mindre træer. I tilfælde af storm-

skader på træer, hvor bestyrelsen bliver bekendt med, at de kan være til fare for personer eller ejendom-

me, vil bestyrelsen skrive en mail til medlemmer og advare om det.  Derudover vil vi igangsætte det nød-

vendige arbejde med beskæring/fældning. 

 

I må gerne maile til vifo@hotmail.dk,  hvis I synes, der er store træer, der står generende tæt på jeres 

grund, så kan de blive taget med i i betragtning  i løbet af det kommende år. 
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Elektronisk kommunikation 
Bestyrelsen vil atter opfordre til, at ALLE, som har en mailadresse, fremsender denne til foreningens 

webmaster, så I modtager nyheder og skrivelser hurtigere og hyppigere end pr. rundskrivelse. Vi er nu 

oppe på over 200 af 245 mulige mail-adresser, så der er ikke langt igen til, at alle benytter denne tidssva-

rende kommunikationsform. 

 

Gå ind på www.kollekolleparken.dk og send en mail til webmaster@kollekolleparken.dk. Det sker via 

funktionen ’Tilmelding - Nyheder pr. mail’. 

 

Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer til at anvende hjemmesiden, som løbende bliver opdateret 

med nyttige links, og nyheder af interesse for foreningens beboere. Vi kan, bl.a. på grund af beboerhen-

vendelser, henvise til et nyt link vedrørende overvågning af egen grund samt arealerne udenfor. Vi henvi-

ser til justitsministeriets hjemmeside, som omtaler emnet:  

 
http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomr%C3%A5der/politi-og-straf/tv-overv%C3%A5gning 
 

Annoncer, som tidligere har kunnet ses på foreningens hjemmeside, vil for fremtiden blive henvist til 

Facebook, da vi har til hensigt at nedlægge Hittekrogen. 

Nye beboere 
Er du ny i Kollekolleparken, skal du vide, at du altid kan henvende dig til bestyrelsen for at få råd og 

vejledning. 

 

Kig også ind på vores hjemmeside www.kollekolleparken.dk . Her finder du Foreningens ABC med tips 

& ideer for alle grundejere i Kollekolleparken. 

Hegn og fortovsarealer 
Vi nærmer os den mørke tid, hvor gadelamperne er en rigtig god hjælp til sikker færdsel på veje og stier. 

Ifølge vejlovgivningen må der ikke være bevoksning, der skygger for vejbelysningen eller dækker for 

vejskilte. Det gælder både langs offentlige og private veje og stier. 

 

Som grundejer skal du også være opmærksom på, at du har pligt til renholde de fortove, som grænser op 

til din ejendom. Det gælder også, når disse bliver ufremkommelige på grund af ujævnheder i fortovet. 

Hvis ujævnhederne i fortovet gør passage til en udfordring for dårligt gående, bør du henvende dig til 

kommunen for at få fortovet udbedret. Der findes et link hertil på foreningens hjemmeside. 

 

 

 

 

Bestyrelsen 
Navn   Adresse Telefon   Ansvarsområde 
 

Stuart Henney  Skolekrogen 30  5132 9579 Formand og primær kommunekontakt 
Henrik Riedel Gartnerkrogen 19 4448 1481 Støj og miljø 
Henrik Bak  Skolekrogen 101 3295 2620 Trafik 
Jan Olsen  Skolekrogen 54  2398 4448 Næstformand, sekretær og webmaster  
Vibeke Forchammer Skolekrogen 81  3027 3241 Fællesarealer, gartnerkontakt 
Henning Rostung Tornekrogen 16  2331 8780 Kasserer 
 Carsten Lerche Villadsen  Tornekrogen 12  2085 8974  
 
Suppleanter: 
Mads Nygaard Vedel Skolekrogen 34  3121 0272 

 

http://www.kollekolleparken.dk/
mailto:webmaster@kollekolleparken.dk
http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomr%C3%A5der/politi-og-straf/tv-overv%C3%A5gning
http://www.kollekolleparken.dk/
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Indkaldelse til Generalforsamling 27. oktober 2015 

 
Grundejerforeningen Kollekolleparken, Værløse (CVR-nr. 32 02 62 49) holder ordinær generalforsamling 

tirsdag 27. oktober 2015 kl. 19:30 i Satellitten i Bymidten (lokale 4 i underetagen). 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
 Regnskabet er vedlagt indkaldelsen. 

4. Indkomne forslag (jf. vedtægterne § 8). 
 Der er ikke indkommet forslag. 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 
 Bestyrelsen foreslår et kontingent på 550 kr.(uændret). 

6. Fastsættelse af ramme for godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger. 
 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmerne hver får godtgjort op til 800 kr. (uændret), jf. Skatterådets 

bekendtgørelse 961 af 25. september 2012. 

7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. 
 Ifølge vedtægterne § 15a består Grundejerforeningens bestyrelse af fem-syv medlemmer. 

 I lyset af de forventede opgaver foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen fortsat består af syv medlemmer i det 

kommende foreningsår.  

8. Valg af bestyrelse. 
Stuart Henney (Sk 30) fraflytter bebyggelsen og udtræder derfor af bestyrelsen ved generalforsamlingen. I 

henhold til vedtægterne er Henrik Bak (Sk 101) og Vibeke Forchhammer (Sk 81) på valg. Hvis generalfor-

samlingen beslutter, at antallet af medlemmer fortsat skal være syv (jf. dagsordenens punkt 7), skal der så-

ledes i år vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Ifølge vedtægterne § 15a vælges bestyrelsens medlemmer for to 

år af gangen. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Vibeke Forchhammer og Henrik Bak samt valg af Mads Emil Kragh (Tk 

48). 
9. Valg af to suppleanter. 
 Generalforsamlingen valgte sidste år Mads Nygaard Vedel (Sk 34) og Carsten Lerche Villadsen (Tk 12) 

som suppleanter. Sidstnævnte er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Gitte Nielsen, som fraflyttede bebyggel-

sen i foråret. Ifølge vedtægternes § 15c vælges for et år af gangen to suppleanter, der efter bestyrelsens be-

slutning indtræder i bestyrelsens arbejde ved bestyrelsesmedlemmers længerevarende forfald. 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af Mads Nygaard Vedel (Sk34) og valg af Gitte Vintcents (Tk21). 

10. Valg af formand.  
 Den nuværende formand Stuart Henney fraflytter som nævnt bebyggelsen og udtræder af bestyrelsen ved 

generalforsamlingen. Ifølge vedtægternes § 15 b vælges formanden hvert år af generalforsamlingen blandt 

bestyrelsens medlemmer. 

 Bestyrelsen foreslår, at Henrik Riedel (Gk 19) vælges til formand. Han har været medlem af bestyrelsen 

siden marts 2011. 

11. Valg af revisorer. 
 De hidtidige revisorer, Leif Mårtensson (Tk 54) og Flemming Kühn Pedersen (Tk 67), er begge villige til 

genvalg. 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af begge revisorer. 

12. Eventuelt. 
 Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. 

 

 

Medlemmer, der måtte have bemærkninger eller spørgsmål, der kan besvares forud for generalforsamlin-

gen, eller emner eller forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, bedes venligst – af hensyn til en 

effektiv forberedelse – henvende sig til formanden i god tid inden generalforsamlingen. Kontaktoplysnin-

gerne findes på Foreningens hjemmeside og i seneste rundskrivelse.   
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