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Kollekolle            Nyt 
Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken                                                    December 2011 

 

 

Energirådgivning 
 

Kollekolleparken afholdt søndag 13. november 2011, en ’Energidag’, i samarbejde med kommunens 

Energitjeneste. Der var et pænt fremmøde, og der blev aflagt besøg i to udvalgte Johan Christensen huse, 

hvor kommunens energikonsulent kom med gode råd til, hvordan man kan forbedre energiforbruget i vore 

huse. 

 

Efterfølgende har en del husejere aftalt personlige møder på rådhuset, for at få nærmere og mere personlig 

rådgivning. 

 

 

Ordinær Generalforsamling 
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 31. oktober. Et detaljeret referat følger som 

bilag til denne skrivelse. I forbindelse med generalforsamlingen aflagde formanden beretning om forenin-

gens virke i året. Beretningen er ligeledes bilag hertil.  

 

 

Ekstraordinær generalforsamling om vedtægterne 
 
Grundejerforeningen holdt som tidligere meddelt ekstraordinær generalforsamling onsdag, 16. november 

2011 kl. 19:00, på Syvstjerneskolen, kursuslokalet. Referat af denne følger som bilag til denne skrivelse. 

Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig som angivet i slutningen af denne 

skrivelse. 

 

 

Snerydning 
 

Ihukommende den meget strenge vinter vi havde sidste år minder vi alle grundejerne om, at man er for-

pligtet til at rydde fortov, indgangsarealer og kørebanen for sne så hurtigt man kan, for at hjælpe færdslen 

og sikre at ingen kommer til skade  

 

Kommunen foretager snerydning med maskiner i det omfang det er muligt, idet det dog sker som det sid-

ste af de rydningsopgaver, der er planlagt.  

 

 

Postkasser 
 

Vi erindrer om at der senest 31.12.2011 skal etableres postkasser efter de af Post Danmark udstukne ret-

ningslinjer. Reglerne herom kan man finde via et link på hjemmesiden, under ’Nyttige links’. 

 

Allerede nu kan man ved selvsyn konstatere at det ikke er alle grundejerne, som har læst ordentlig på 

reglerne, idet man kan se, at der er en del postkasser, der ikke overholder disse. 
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Hittekrogen 
 
På hjemmesiden finder man, under betegnelsen ’Hittekrogen’, små annoncer fra medlemmer til medlem-

mer. Det er her muligt at avertere salg af næsten hvad som helst. 

  

Send en mail til Webmaster@kollekolleparken.dk, hvis du har noget du gerne vil sælge eller købe, og din 

annonce vil blive bragt hurtigst muligt. Billeder af genstandene kan medsendes.  
 
 

Tilmeld din e-mail 
 
Der er p.t. registret 95 e-mail adresser, hvilket vil sige at vi har under halvdelen af de 245 husstande i vort 

register. Bestyrelsen opfordrer IGEN alle medlemmer til – i egen interesse – at registrere deres e-mail-

adresser via Grundejerforeningens hjemmeside (www.kollekolleparken.dk).  Dermed får man tilsendt en 

e-mail, når der er nyheder fra Foreningen. 

 

Vi vil også gerne minde om at der på foreningens hjemmeside er en lang række nyttige links, man kan 

benytte sig af. Gå ind og se på dem – og prøv dem af. 

 

 

Indbrud i bebyggelsen 

 

Der er til stadighed meldinger om nye indbrud og indbrudsforsøg. I forbindelse med generalforsamlingen 

holde en person fra politiet et indlæg om sikring af husene, både den fysiske sikring og hvad man kan gøre 

for at forhindre personer i overhovedet at forsøge.  

 

Til generalforsamlingen fik vi mange nyttige oplysninger fra politiet om forebyggelse af indbrud. Hermed 

en opsummering af punkterne. 

● Undgå at indbrudstyven kan arbejde i det skjulte bag hæk mv. 

● Sørg for god passiv sikring af huset*. 

● Designervarer er mere attraktive end “Ikea” varer. 

● Mærk og registrer ejendele**. 

● Billeder eller video af indbo. 

● Alarm systemer / SMS til nabo osv. 

● Nabohjælp***. 

● Undgå handel med hælervarer (bl.a. på den Blå Avis). 

 

*Gode råd om sikring af huset.  Mere på www.dkr.dk 

● Sikring af huset – DKR brochure ”Beskyt dig mod indbrud” kan fås som pdf eller bestilles gratis 

på hjemsiden. 

● Installer ekstra lås med indvendige nøgle frem for vridere til brug når huset er tomt. 

● Sikre låse på terrassedøre. 

● Sikre vindueslister. 

● Sikre vindueshasper. 

● Alarmsystem, evt. med auto sms til naboer/ GF medlemmer. 

● Aflås skuret (værktøj kan bruges til indbrud). 

● Sørg for skiftende belysning i huset under ferie. 

● Evt. installation af alarm.  Bemærk at man ikke må opsætte overvågningskameraer som overvå-

ger offentlige områder. Evt. kameraer skal kunne gengive gode kvalitets billeder. (DKR brochure 

’Et vågent øje’). 

● Sørg for god belysning og synlighed af udsatte indbrudssteder. 

 

**Mærkning. 

● Sørg for at mærke eller registrere værdigenstand. Så har politiet en chance for at finde stjålne 

genstande og blokere /spore mobiltelefoner. 

● Noter serienumre fra Fjernsyn, computer, cykler, elektronik. 

mailto:Webmaster@kollekolleparken.dk
http://www.kollekolleparken.dk/
http://www.dkr.dk/
http://www.dkr.dk/
http://www.dkr.dk/
http://www.dkr.dk/
http://www.dkr.dk/
http://www.dkr.dk/
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● Noter IMEI-numre fra mobiltelefoner. 

● Mærk eller indgraver designermøbler m.v., som ikke har serienummer. 

● Tag billeder/video af indbo. 

 

***Nabohjælp.  

● Udspørg fremmede/mistænkelige personer. 

● Anmeld mistænkelig opførsel til politiet (selv om de ikke kommer løbende vil de meget gerne 

høre om det). 

● Snak med naboer om ferie osv. 

● Lav aftaler om at passe hinandens huse. 

■Flyt bil. 

■Slå græs. 

■Ordne skrald. 

■Tøm postkassen (læg posten så den ikke kan ses gennem vinduet). 

■Ordne planter. 

■Ryd sne/ gå på sne. 

 

Andet. 

● Meld jer til ”Tryk Politi” – man får en SMS hvis politiet ønsker oplysning om mistænkelige per-

soner, biler osv.  Forgår på www.politi.dk/sms og gælder for 3 måneder ad gangen. 

● Anmeld indbrud hurtigt til politiet – brug 114 normalt, 112 i akut situation. 

 

Bestyrelsen vil meget gerne have at I, foruden at melde det til politiet, også meddeler os det, hvis I har 

været ud for indbrud, indbrudsforsøg, hærværk o.lign.  

 

 

Bestyrelsen består af: 
 

Navn   Adresse Telefon   Ansvarsområde 

 
Henning Rostung Tornekrogen 16 4448 2173 Formand 
Jan Olsen  Skolekrogen 54 2398 4448 Næstformand, Sekretær, Webmaster og rundskrivelser 
Gitte Nielsen Skolekrogen 117 4448 9536 Kasserer 
Stuart Henney  Skolekrogen 30 5132 9579 Fællesarealer, gartnerkontakt og legepladser 
Henrik Riedel Gartnerkrogen 19 4448 1481 Kommunekontakt, veje, trafik og støj 
Lone Gamble  Skolekrogen 103 4448 2802 Suppleant 

Karl Johan Simonsen  Lille Værløsevej 96 4448 2657 Suppleant 

http://www.politi.dk/sms
http://www.politi.dk/sms
http://www.politi.dk/sms
http://www.politi.dk/sms
http://www.politi.dk/sms
http://www.politi.dk/sms
http://www.politi.dk/sms
http://www.politi.dk/sms
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 Referat af generalforsamlingen 31. oktober 2011 
 
Den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken fandt sted 31. oktober 2011 i 

Satellitten, Bymidten. 29 medlemmer var repræsenteret, alle personligt. 

 

1. Valg af dirigent 

Jens Berger (Sk 55) blev valgt. Han konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsam-

lingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. 

 

2 Bestyrelsens beretning 

Foreningens formand Henning Rostung præsenterede bestyrelsen og aflagde beretning. Beretningen er 

gengivet i et særskilt dokument. Efter beretningen blev blandt andet fremført følgende: 

 

•  Tk 52 gjorde opmærksom på faste hegn ud mod Kollekollevej. Bestyrelsen vil kigge på det. 

 

•  Tk 52 bekræftede beretningens omtale af vandgener på grund af manglende dræn på det store fælles-

areal. Han havde taget fotos som dokumentation og mente, at det kan blive bekosteligt at rette op på. 

 

•  Tk 52 gjorde endelig opmærksom på, at det kan blive et problem med kloakeringen fra den nye be-

byggelse på Skovlinien. Han oplyste, at kloakken fra den nye børneinstitution på Skovlinien i sin tid 

blev ført over Egearealet til kloaknettet i Kollekolleparken. 

 

•  Sk 64 oplyste, at kommunen har lovet at tage hensyn til støj fra den nye bebyggelse. Men kommunen 

var muligvis ikke klar over det af Sk 52 rejste problem med kloakeringen. Sk 64 havde skrevet tre 

gange til kommunen, som henviste til dens svar til grundejerforeningen på dennes henvendelse. Han 

havde ikke modtaget en kopi af svaret eller kunnet finde svaret på kommunens hjemmeside. Henrik 

Riedel oplyste, at alle bilag og svar er tilgængelige på kommunens hjemmeside, og bestyrelsen stiller 

modtaget svar fra Kommunen til rådighed. 

 

Et af kritikpunkterne var utilstrækkeligt antal parkeringspladser ved den nye bebyggelse. Hertil har 

kommunen svaret, at man kan parkere på Skovlinien. Hertil bemærkede Sk 62 at man ikke må overse 

dette problem, for det er allerede i dag et problem med parkerede biler ved den nye børneinstitution. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med det. 

 

•  I tilknytning til Politiets præsentation før generalforsamlingen spurgte Tk 52 til en statistik over, hvor 

og hvordan indbruddene finder sted. Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke får indberetninger om alle 

indbrud, og derfor er det mere hensigtsmæssigt at behandle emnet generelt. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Regnskabet 

Formanden gennemgik det reviderede regnskab for 2010/2011. Sommerens gode vejr havde bevirket et 

forøget behov for græsslåning, hvilket var hovedårsagen til det negative resultat. Han oplyste supplerende, 

at der igen i år var brugt tid på at inddrive kontingent fra et antal medlemmer. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Kontingent 

 

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til budget og foreslog et kontingent på 475 kr. for foreningsåret 

2011/12 (tidligere 450 kr.). Han pegede på, at Foreningens økonomiske reserve er lille, men at man ikke 

ønskede at foreslå en højere stigning på nuværende tidspunkt. Emnet vil blive vurderet på ny forud for 

næste års generalforsamling. 

 

•  Tk 39 mente, at der kunne være store udgifter i forbindelse med genetablering af dræn, og anbefalede 

at man lavede et langsigtet budget, for eksempel fem år frem. 

 

•  Sk 73 bemærkede, at en forøgelse på kun 25 kr. er lille. 

 

Formanden oplyste, at bestyrelsen helst ikke vil foreslå en større kontingentforøgelse på nuværende tids-
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punkt, hvor man ikke har kendskab til konkrete udgifter, men at det er nærliggende fremover at opbygge 

en større reserve. 

 

Kontingent på 475 kr. blev vedtaget. Det opkræves til betaling i januar 2012. 

 

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (der deltager i bestyrelsesarbejdet på lige 

fod med bestyrelsesmedlemmerne) hver får godtgjort omkostninger op til 1.000 kr., hvilket er inden for 

rammerne i Skatterådets bekendtgørelse 1023 af 21. august 2007. Der er følgelig afsat 7.000 kr. hertil i 

budgettet, hvilket er lavere end i de senere år. Dette blev vedtaget. 

 

5. Forslag 

Bestyrelsen foreslog ændringer til grundejerforeningens vedtægter. Formanden henviste til det udsendte 

materiale, herunder en detaljeret oversigt på foreningens hjemmeside, og forklarede de vigtigste punkter. 

Efter formandens gennemgang af forslaget blev blandt andet fremført følgende: 

 

•  Sk 7 foreslog mulighed for at framelde sig fysiske rundskrivelser, når e-mail benyttes af flere og flere. 

Formanden var enig i perspektivet i forslaget, men da ikke alle har Internetadgang og e-mail, er det 

nok endnu for tidligt at tage dette skridt. 

 

Alle stemte for forslaget om vedtægtsændringer, bortset fra en, og en stemte hverken for eller imod. For-

slaget var hermed vedtaget, men da vedtægterne kræver, at mindst to tredjedele af medlemmerne er til 

stede, for at vedtægtsændringer kan vedtages, var der allerede indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 

16. november 2011. Her kan vedtægtsændringerne vedtages endeligt uanset antal deltagere. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Alle fem nuværende bestyrelsesmedlemmer blev valgt eller genvalgt ved foreningens ekstraordinære ge-

neralforsamling 9. marts 2011. I overensstemmelse med vedtægternes § 15a var de to længst siddende 

bestyrelsesmedlemmer på valg ved denne generalforsamling: Karl Johan Simonsen (LV 96) og Henning 

Rostung (TK 16). Karl Johan Simonsen stillede sig til rådighed som suppleant (jf. nedenfor), og Henning 

Rostung var villig til genvalg. Bestyrelsen indstillede Henning Rostung til genvalg og suppleant Gitte 

Nielsen (SK 117) til nyvalg til bestyrelsen. Begge blev valgt. 

 

Valg af suppleanter. Som tilkendegivet allerede ved den ekstraordinære generalforsamling i marts ønskede 

Alan Willumsen ikke genvalg. Desuden var Gitte Nielsen netop valgt til bestyrelsen. Der skulle således 

vælges to suppleanter. Bestyrelsen foreslog valg af Karl Johan Simonsen, jf. ovenfor, og Lone Gamble 

(SK 103) og gjorde opmærksom på Foreningens tradition for, at suppleanter indgår i bestyrelsens arbejde 

på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. Begge blev valgt. 

 

7. Valg af formand 

Henning Rostung blev som foreslået genvalgt som formand. 

 

8. Valg af revisorer 

Leif Mårtensson (Tk 54) og Flemming Kühn Pedersen (Tk 67) blev på bestyrelsens forslag genvalgt som 

revisorer. 

 

9. Eventuelt 

Ingen ønskede ordet. 

 

Afslutning 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 

 

Formanden takkede Alan Willumsen for hans værdifulde indsats i bestyrelsen gennem 16 år.  Herefter 

takkede han revisorerne for deres indsats og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen. Afsluttende 

nævnte han atter den ekstraordinære generalforsamling 16. november 2011, hvor eneste punkt på dagsor-

denen er endelig behandling af forslaget om vedtægtsændringer. 

 

 

Ref.: KJS/hro 
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Bestyrelsens årsberetning 2010/11 

 
Denne beretning aflægges af den bestyrelse, der blev valgt ved den ekstraordinære generalforsamling 9. 

marts 2011, men omfatter hele foreningsåret 2010/11, idet der heldigvis har været et perfekt samarbejde 

mellem den tidligere og den nuværende bestyrelse. Dette har været støttet af den omstændighed, at to af 

de ”gamle” medlemmer var villige til at fortsætte i en overgangsperiode. 

 

Det forløbne år har på de fleste områder været sædvanligt, men på et bestemt område aldeles usædvanligt. 

Den sædvanlige drift er for så vidt den mest interessante, men et punkt trak meget kraftigt på Foreningens 

bestyrelse og involverede alle medlemmer i form af den ekstraordinære generalforsamling i marts. 

 

Det vil være mest hensigtsmæssigt at tage det usædvanlige punkt først i denne beretning. Ikke fordi det 

fortjener ret meget mere opmærksomhed – snarere for at få det ud af verden. 

 

Jeg tænker selvfølgelig på Foreningens markante opgør med et af medlemmerne, Hr. Jussi Merklin, Sko-

lekrogen 59. Jeg vil ikke gennemgå denne kedelige sag endnu en gang. Den blev grundigt belyst af besty-

relsen op til op til den ekstraordinære generalforsamling 9. marts 2011. Generalforsamlingen samlede et 

rekordstort antal medlemmer, som på den klarest tænkelige måde tog afstand fra Jussi Merklins angreb på 

og chikanøse handlinger i forhold til den tidligere bestyrelse. 

 

Hermed blev der sat et markant punktum for en længere periode, der desværre lagde beslag på bestyrel-

sens kræfter i stigende grad gennem nogle år. Den nye bestyrelse har truffet forskellige beredskabsforan-

staltninger, som er klar til aktivering, hvis noget lignende skulle ske igen. Disse foranstaltninger vil ikke 

blive belyst, men jeg kan oplyse, at de ikke til dato har påført Foreningen omkostninger. 

 

Herefter vender vi blikket mod Foreningens sædvanlige aktivitetsområder. 

 

Fællesarealerne 

 

Vores mangeårige samarbejde med gartner Andreas Sørensen har fortsat fungeret meget fint. Det ordinære 

arbejde med de store græsarealer udføres pænt og ordentligt, og de ekstra opgaver, vi aftaler, udføres også 

fleksibelt og effektivt til vores udelte tilfredshed. 

 

I det forløbne foreningsår har der for eksempel været afrettet kanter om legepladser, bede og stier, etable-

ret en bom på Skolekrogen ved stien til Skovlinien, lagt nyt grus samme sted, renset bede og skråninger, 

fjernet udgåede bambus, plantet nye buske i stedet, fældet træer, opstammet træer, fræset træstubbe, bort-

kørt grene og andet gartneraffald, sået græs m.m. 

 

Vi har haft en sommer med godt vejr. Det gav gode vækstmuligheder for græsset, som er blevet slået 

oftere end normalt. Det er hovedforklaringen på den budgetafvigelse, vi kommer til under regnskabet. 

 

I begyndelsen af september i år havde bestyrelsen atter den årlige rundgang på arealerne sammen med 

gartneren. Vi udpegede de opgaver, der er på ønskesedlen, og disse prioriteres under hensyn til økonomi-

en. 

 

Nogle af opgaverne vedrører rydning af bede, som ikke rigtig har noget formål, men som kræver beskæ-

ring og grundig vedligeholdelse mindst en gang om året. Rydningen koster selvfølgelig noget, men samti-

dig nedbringes de faste omkostninger i de kommende år. 

 

Legepladserne bliver jævnligt efterset i forhold til reglerne og ønskerne om deres fremtræden. Nogle af 

legeredskaberne blev repareret sidste år, så årets omkostning i regnskabet vedrører rettelig sidste år. Der 

er ikke umiddelbare planer om yderligere reparationer eller forbedringer, men vi afsætter et mindre beløb 

til eventuelle omkostninger til formålet. 

 

Bestyrelsen holder fortsat lidt øje med, at den deklaration, der er tinglyst på alle ejendommene i området, 

respekteres. Det gælder særligt bestemmelsen om levende hegn. Det er vores indtryk, at bestemmelsen 

følges, og at der ved erstatning af gamle hegn tages hensyn til kravet om, at der skal etableres en pæn 

bevoksning, så områdets parklignende karakter bevares. 

 

Som bekendt er der indført nye regler om postkasser, idet sådanne fremover skal være placerede i eller 
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meget tæt på skellet til offentlig vej. Bestyrelsen undersøgte tidligere på året, om der var mulighed for at 

fremskaffe et attraktivt tilbud, men det viste sig ikke muligt at opnå vilkår, der var væsentligt bedre end de 

tilbud, der jævnligt ses annonceret. 

 

Ved sidste års ordinære generalforsamling blev det nævnt, at der med mellemrum observeres cross-

cyklister, der kører ud fra skoven ved Tyrestenen hen over fortovet og ud på Skolekrogen med stor fart. 

For at nedbringe fart og gener er der planlagt etableret en bom på stedet. 

 

Et medlem på Gartnerkrogen har gjort os opmærksomme på, at der er et tilsvarende problem ved Gartner-

krogens sti ind i skoven. Også her er der observeret hurtigt kørende cyklister. Det ser vi nærmere på. 

 

Som mange af medlemmerne vil vide, er der om vinteren og ved kraftigt regnvejr en lille sø eller meget 

fugtigt på den sydlige del af det store fællesareal. Bestyrelsen vil foranledige undersøgelse af, om der er 

muligheder for en mere effektiv bortledning af vandet. Mulighederne skal selvfølgelig også belyses øko-

nomisk. Bestyrelsen hører gerne synspunkter om dette emne. 

 

I denne forbindelse – og også i forbindelse med lejepladserne og mulige kommende anlægsarbejder – har 

vi overvejet at styrke egenkapitalen lidt, så vi kan bære eventuelle større udgifter. Vi er ikke bekendt med 

konkrete forestående projekter, men hvis der bliver anledning til større projekter, og vi har et grønt lys fra 

generalforsamlingen, vil det være godt, hvis vi har blot en vis reserve at råde over. Det har vi ikke i dag, 

hvor egenkapitalen kun lige akkurat er stor nok til den løbende drift. 

 

Kommunen og naboerne 

 

Grundejerforeningen sendte en udtalelse til Kommunen vedrørende det planlagte nybyggeri på Skovlinien, 

da projektet var i partshøring i sommer. Vi fremsatte bemærkninger om bebyggelsens højde og om tilkør-

selsforholdene. Sidstnævnte synes at være blevet ændret, som vi ønskede det. 

 

Vi har fortsat dialogen med Kommunen om muligheder for at reducere trafikstøjen fra Kollekollevej. 

Endnu uden resultat, idet Kommunen ser emnet i relation til dels forestående gravearbejder i vejen, dels 

den samlede prioritering af opgaverne. Dette emne vil vi følge godt med i. 

 

Et medlem har orienteret Grundejerforeningen om oplysninger han har fået om en anden støjkilde end 

trafikken og vejbelægningen, nemlig udrykninger. Politiet har på dette medlems forespørgsel oplyst, at 

man ved udrykning til Værløse tidligere kørte fra Ballerup, men nu fra beredskabet i Gentofte, så der er 

antagelig i dag flere patruljer end tidligere, som passerer Kollekollevej. 

 

Vi har også rettet henvendelser til Kommunen om andre ting, blandt andet ønske om beskæring af be-

voksningen på arealer i tilknytning til Grundejerforeningens, om huller i vejbelægningen og om opretning 

af fliser på fortove i området. På gartnerkrogen er ”opretning” ikke dækkende – der er tale om en omfat-

tende renovering af fortovene. Det er vores oplevelse, at Kommunen tager pænt imod vores henvendelser 

– moderne, borgervenligt og effektivt. 

 

Vi har fået tilbudt besøg af Kommunens Energitjeneste, som i bogstaveligste forstand vil yde ”for enden 

af vejen”-rådgivning til medlemmerne i vores grundejerforening. Takket være en hurtig indsats fra Henrik 

vandt Kollekolleparken et af de to besøg, der er tildelt Værløse. Datoerne er 12. og 13. november. Der 

kommer nærmere oplysninger om denne mulighed på Foreningens hjemmeside. 

 

Der er desværre fortsat fra tid til anden indbrud i et eller flere huse i vores bebyggelse. Mange steder er 

medlemmerne flinke til at holde øje med hinandens huse og haver – blandt andet i ferier – men alligevel 

hører bestyrelsen jævnligt om familier, der kommer hjem til opbrudte døre og deraf følgende gennemrod-

ning af skabe og skuffer og tyverier i større eller mindre omfang. Bestyrelsen beder fortsat medlemmerne 

orientere os, hvis det sker. 

 

Et af bestyrelsens medlemmer har deltaget i et informationsmøde med politiet og har udvirket, at politiet 

holder et indlæg om tyverisikring umiddelbart forud for generalforsamlingen. 

 

Foreningens drift 

 

Den ekstraordinære generalforsamling 9. marts 2011 valgte en ny bestyrelse, og der har været brugt meget 

tid på at sikre en effektiv overgang, herunder en næsten totalt ændret fordeling af opgaverne. Jeg er glad 
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for at kunne berette, at overgangen har forløbet uden problemer for Foreningens drift. Vi har da haft nogle 

udfordringer og en hel del opgaver, men arbejdet er foregået i en fin, venskabelig, konstruktiv og effektiv 

stemning. Denne beretning er en lejlighed til også officielt at takke bestyrelsesmedlemmerne og supplean-

terne for, at de var villige til at tage ansvaret i en lidt uoverskuelig situation, og for deres indsats siden. 

 

Det gode samarbejde har som allerede nævnt omfattet alle de tidligere bestyrelsesmedlemmer samt For-

eningens generalforsamlingsvalgte revisorer: Leif Mårtensson og Flemming Kühn Pedersen. Endelig har 

vi trukket på Jens Berger, der som bekendt har været dirigent ved flere generalforsamlinger. Tak til jer 

alle for et stærkt samarbejde. 

 

Bestyrelsen har udviklet hjemmesiden. Den var i forvejen på et højt niveau, når man vurderede den i rela-

tion til andre grundejerforeninger. Det skylder Foreningen ikke mindst Peder Sundgaard tak for. I den nye 

bestyrelse har vi bygget videre på hjemmesiden, og den bruges i stigende grad. Vi har tanker om videre 

udvikling af hjemmesiden til gavn for medlemmerne og andre, der interesserer sig for vores område – for 

eksempel fordi de gerne vil bo her. 

 

Også e-mails til medlemmerne er benyttet jævnligt. Vi regner med at styrke denne effektive kommunikati-

onskanal yderligere og opfordrer derfor alle medlemmer til at registrere deres e-mail-adresser via hjem-

mesiden. 

 

Bestyrelsen har også kommunikeret via rundskrivelser. Der har været fire i det forløbne foreningsår, nem-

lig i oktober 2010 og i januar, februar og april 2011. Hertil kommer den seneste rundskrivelse, der inde-

holdt indkaldelsen til generalforsamlingen 31. oktober 2011. 

 

Bestyrelsen (den tidligere og den nuværende) har i foreningsåret holdt syv bestyrelsesmøder, heraf et 

fælles møde i marts mellem den tidligere og den nuværende bestyrelse. Antallet af møder i det forløbne 

foreningsår er usædvanligt højt og skal ses i sammenhæng med den omtalte særlige situation. Desuden har 

bestyrelsen som nævnt gennemgået fællesarealerne med gartneren i september sidste år og igen i septem-

ber i år. 

 

En meget stor del af arbejdet udføres mellem møderne og omfatter telefonsamtaler, skriftlig korrespon-

dance og navnlig e-mails i stort omfang. Det er en effektiv arbejdsform, som også tilgodeser, at vi alle har 

en hel del andre ting om ørerne, herunder vores daglige job. 

 

Der er udført ganske meget arbejde i de senere måneder, og bestyrelsens medlemmer har haft relaterede 

omkostninger. På den baggrund føler vi det rimeligt, at der er udbetalt en godtgørelse til hvert af med-

lemmerne og suppleanterne på 100 kr. om måneden. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med Skatterå-

dets regler om godtgørelse til frivillige ulønnede bestyrelsesmedlemmer. 

 

Det anvendte antal timer for Foreningen opgøres ikke. Men som illustration af arbejdsindsatsen kan jeg 

oplyse, at min Outlook-postmappe vedrørende Grundejerforeningen indeholder op mod 800 mails. Dette 

skal ikke misforstås som klynk, men som illustration af, at vi har haft lidt at se til i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen har gennemgået Foreningens vedtægter grundigt. En arbejdsgruppe bestående af Bjørn Niel-

sen (tidligere bestyrelsesmedlem), Leif Mårtensson (generalforsamlingsvalgt revisor) og Jens Berger 

(hyppig dirigent ved Foreningens generalforsamlinger) har bistået bestyrelsen. Arbejdsgruppen rummer 

betydelig erfaring og kompetence på området, og bestyrelsen takker gruppen for indsatsen. 

 

Sigtet med de foreslåede ændringer er først og fremmest ajourføring og tilpasning af vedtægternes til 

Foreningens praksis gennem mange år. Desuden foreslås visse mindre ændringer, der er hensigtsmæssige i 

relation til Foreningens drift. Det er bestyrelsens vurdering, at ændringsforslagene ikke lægger op til æn-

dringer i Foreningens grundlæggende regler og væsentligste opgaver. Ændringsforslagene er gengivet i 

deres helhed på Foreningens hjemmeside. 

 

Regnskab og budget 

 

Regnskabet viser et underskud, der er større end budgetteret. Det skyldes navnlig den omtalte omfattende 

gartnerindsats. Regnskabets poster gennemgås grundigere ved generalforsamlingen. 

 

Visse af Foreningens omkostninger er – som andre ting – steget gennem de senere år, uden at kontingentet 

har været forhøjet. Egenkapitalen er derfor efterhånden blevet uhensigtsmæssigt lille, og likviditeten 
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uhensigtsmæssig stram. 

 

Det er baggrunden for, at bestyrelsen har lagt et stramt budget og samtidig foreslår en lille forhøjelse af 

kontingentet på ca. 5% fra 450 kr. til 475 kr. Kontingentet har været uændret i syv år, siden 2004, og en 

stigning på 25 kr. er nok til at klare. På baggrund af den tynde egenkapital, jeg omtalte tidligere, kan det 

godt tænkes, vi vil foreslå en lille stigning igen næste år. 

 

Kontingentet vil blive opkrævet i december. Det er en måned eller to tidligere end i de foregående år. 

 

For at sikre en beskeden indtægt har bestyrelsen også genindført et gebyr på 300 kr., når ejendomsmægle-

re beder os om erklæringer i forbindelse med ejerskifter. Her skal vi undersøge kontingent-status og afgi-

ve forskellige oplysninger om foreningens drift og medlemmernes rettigheder og forpligtelser. Et sådant 

gebyr er helt sædvanligt i ejerforeninger og grundejerforeninger. 

 

Hermed afsluttes bestyrelsens beretning for foreningsåret 2010-11. 

 

På bestyrelsens vegne 

Henning Rostung (formand)         

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 16. november 2011 
 
Grundejerforeningen Kollekolleparken holdt ekstraordinær generalforsamling 16. november 2011 på 

Syvstjerneskolen. 17 medlemmer var repræsenteret, heraf 11 personligt. 

 

Baggrunden for indkaldelsen af generalforsamlingen var vedtagelsen på den ordinære generalforsamling 

31. oktober 2011 af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. Forslaget var her vedtaget med alle 

stemmer for, bortset fra en, og en stemte hverken for eller imod. Vedtægterne kræver imidlertid, at mindst 

to tredjedele af medlemmerne er til stede, for at vedtægtsændringer kan vedtages. Derfor var der på for-

hånd indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 16. november 2011, hvor de besluttede vedtægtsæn-

dringer kunne vedtages endeligt med ¾ af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte med-

lemmer (jf. vedtægternes § 13). 

 

Foreningens formand, Henning Rostung (Tk 16), bød velkommen. 

 

Bjørn Nielsen (Gk 43) blev valgt til dirigent. Han konstaterede med forsamlingens tilslutning, at general-

forsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

 

Eneste punkt på generalforsamlingens dagsorden var anden behandling af bestyrelsens forslag om ved-

tægtsændringer. Dette havde været fremlagt og motiveret ved den ordinære generalforsamling, der også 

havde haft en kort debat herom. Endvidere kunne henvises til det udsendte materiale, herunder en detalje-

ret oversigt på foreningens hjemmeside. 

 

Et medlem (Sk 59) mente, at de foreslåede vedtægtsændringer var ulovlige, jf. hans tidligere tilkendegi-

velser over for Foreningens generalforsamlinger, bestyrelser m.fl. 

 

Forslaget om vedtægtsændringer blev vedtaget med alle stemmer for, bortset fra en. 

 

Generalforsamlingens dagsorden var hermed udtømt. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav 

ordet til formanden. 

 

Orientering fra bestyrelsen 

 

På bestyrelsens vegne orienterede formanden herefter generalforsamlingen om to aktuelle punkter. 

 

Den netop afholdte energirådgivningsdag (søndag 13. november 2011) blev omtalt kort. Omkring 50 

medlemmer mødte energikonsulenterne ved deres bus på parkeringspladsen ved børnehaven, jf. oriente-

ringen om dette tilbud i rundskrivelsen først på måneden. Et stort antal medlemmer deltog i gennemgan-

gen af to huse, som ejerne venligt havde stillet til rådighed til formålet, og/eller fik besøg af en konsulent i 

løbet af søndagen efter aftale herom. Det er både Energitjenestens, Kommunens og Grundejerforeningens 
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opfattelse, at arrangementet var vellykket, og Foreningens bestyrelse vil på sit førstkommende bestyrel-

sesmøde drøfte mulighederne for at følge op på initiativet og de ideer, der blev nævnt på dagen. 

 

Som det andet punkt orienterede formanden kort om, at Hr. Jussi Merklin (Sk 59) desværre har genopta-

get sine henvendelser til bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen ellers havde 

grund til at lade medlemmerne forstå, at fænomenet var ophørt. Bestyrelsen fandt det på den baggrund 

rimeligt at orientere medlemmerne om en aktuel udvikling i situationen. 

 

Tre nye henvendelser fra det pågældende medlem til formanden 4., 7, og 14. november indeholder en 

række påstande og krav på linje med de tilkendegivelser, der førte til den tidligere bestyrelses samlede 

nedlæggelse af deres mandater og den ekstraordinære generalforsamling 9. marts 2011. Formanden henvi-

ste til indkaldelsen til og referatet fra den nævnte generalforsamling, idet begge dokumenter findes på 

Foreningens hjemmeside, og til bestyrelsens beretning ved den netop afholdte ordinære generalforsam-

ling. 

 

På baggrund af den meget klare opbakning, som den tidligere og nuværende bestyrelse fik ved den nævnte 

ekstraordinære generalforsamling, afviste bestyrelsen i foråret det pågældende medlems krav, senest i et 

brev til ham 28. maj 2011. Heri meddelte bestyrelsen, at den anså de rejste emner for færdigbehandlede, 

og at den derfor ikke ønskede at medvirke i videre korrespondance med medlemmet herom. Bestyrelsens 

opfattelse er uændret, og bestyrelsen handler tilsvarende. Henvendelserne vil blive arkiveret sammen med 

den øvrige fyldige dokumentation i relation til denne sag. 

 

Formanden takkede deltagerne for deres fremmøde og afsluttede mødet. 

 

 

Ref.: HRO 

 
 


