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G/F - Svaneparken  

Ebberød Bydel 

 

Generalforsamlingen 2017 - Bestyrelsens beretning 

 

Bestyrelsesarbejdet internt (baggrund / opstart / samarbejde, m.v.) 

Bestyrelsen tiltrådte på baggrund af,  at hele den tidligere bestyrelse ikke ønskede at forsætte, 

efter at deres ønske om og plan for en sammenlægning af Grundejerforeningen og 

Fælleshusforeningen var blevet forkastet - i og med at ét medlem på generalforsamlingen i 

Fælleshusforeningen havde stemt nej til forslaget. 

I den første tid har arbejdet derfor i den helt nye bestyrelse meget været præget af at komme ind i 

de forskellige sagsområder. Efter et år synes vi efterhånden, at vi har et rimeligt overblik over 

sagerne, selv om der givet er meget historik og detaljer, som vi endnu ikke er fuldt ud opdateret 

på. I denne proces har vi fået god og nyttig hjælp fra medlemmer af den tidligere bestyrelse - tak 

for det. 

Internt i bestyrelsen har der været en meget stor og konstruktiv arbejds- og samarbejdsindsats. 

Bestyrelsesarbejdet er præget af god stemning og oprigtig vilje til at få opgaverne drøftet og 

opgaverne løst. Bestyrelsen er først på valg i 2018, men for at sikre kontinuiteten i bestyrelsens 

arbejde internt som eksternt, ønsker bestyrelsen opbakning til at fortsætte uden ændringer. 

Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i 2016 og bestyrelsens 

medlemmer har derudover deltaget i og varetaget Grundejerforeningens interesser i mange andre 

sammenhænge, som er beskrevet nærmere i beretningen 

Grundlagspapir 

Bestyrelsen har udformet et såkaldt ”Grundlagspapir”, der søger at beskrive de sagsområder og 

opgaver, som er tillagt Grundejerforeningen med baggrund i vedtægterne og som bestyrelsen 

dermed står for.  

”Grundlagspapiret” er vedhæftet som bilag til bestyrelsen beretningen og vil med en godkendelse 

af beretningen hermed være denne og kommende bestyrelsers arbejdsgrundlag.  

Grundlagspapiret  er samtidig tænkt som en overskuelig mulighed for at nye beboere i Ebberød 

kan orientere sig i de mere overordnede forhold, som rammer deres nye bydel ind. 
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Fordelingstalgennemgang 

Bestyrelsen har foretaget en gennemgang af fordelingstallene og har i den forbindelse afsluttet et 

tidligere udestående med DEAS, som administrerer PKA’s udlejningsejendomme i området, om 

hvorvidt deres fordelingstal samlet set var retvisende. Dette er der nu i en fornyet afklaring og 

forhandling mellem DEAS, DATEA, som jo er vores administrationsselskab, og bestyrelsen skabt 

endelig afklaring af. Den opbyggede - men uretmæssige restance - for DEAS er således nu nulstillet 

fra og med  regnskab 2016. 

Bestyrelsen har ligeledes i forbindelse med gennemgangen af fordelingstallene konstateret, at der 

på to ejendomme er sket udvidelser af bruttoareal, som burde udmøntes i en øget 

kontingentbetaling. Der er imidlertid uklarhed om hvorvidt dette kan gøres rent administrativt 

eller om det vil kræve enten en vedtægtsændring eller en generalforsamlingsbeslutning i lighed 

med, at de nuværende  fordelingstal blev vedtaget på generalforsamlingen i 2007 

Bestyrelsen vil søge dette afklaret i forbindelse med en forventet kommende revision af de 

nuværende vedtægter 

”Midtvejsmødet” - med ejerne/ejerforeningerne 

Bestyrelsen har afholdt ”midtvejsmøde” i januar, hvor formænd for ejerforeningerne og ejerne af 

enkeltejendomme var inviteret. Mødets hensigt var midtvejs i  ”generalforsamlingsperioden” at 

give mulighed for at orientere om og drøfte de arbejdsopgaver, som bestyrelsen var involveret i.   

Til mødet var en stor andel af ejerne repræsenteret og det var bestyrelsens opfattelse, at der var 

tilfredshed både med mødets form og muligheden for at kunne udveksle meninger og holdninger 

til de løbende sager. 

Bestyrelsen har derfor tænkt at gøre et sådant ”midtvejsmøde” til fast del af bestyrelsens arbejde. 

Aftale om overdragelse af kloak, m.v. til ”Forsyningen” 

En af de væsentligste opgave bestyrelsen har arbejdet med i år har været, at skabe grundlag for at 

områdets kloak og afløbssystem kan overhændes til ”Rudersdal forsyning”. Dette har der været 

arbejdet på i mange år, men den endelige overdragelse har af flere grunde ikke kunne afsluttes 

tidligere.  

I  den  seneste forhandlinger med ”Rudersdal Forsyning” har forsyningen skærpet deres krav, 

således, at man nu kræver, at Grundejerforeningen omlægger kloakledninger de 2 steder, hvor 

ledningerne går under eksisterende bygninger inden de vil  indgå aftale om overtagelse. Desuden 

forlanger ”Forsyningen” ny TV-inspektion af det samlede ledningsnet. Til gengæld har 

”Forsyningen” fraveget kravet om,  ikke at ville overtage det  fremtidige ansvar for ledninger, som 

ligger tættere  end 2,5 meter til nuværende bygninger - en betydelig forbedring i forhold til 

tidligere aftaleoplæg. 

Det er således bestyrelsens vurdering, at aftalegrundlagt samlet set er tilfredsstillende og at 

omkostningen ved at omlægge ledningerne de to angivne steder, er en god investering for til 

gengæld, at Grundejerforeningen en gang for alle kan afhænde ledningssystemet og det fulde 
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ansvar herfor til  ”Rudersdal Forsyning”, som det sidste af de oprindelige ”byfunktioner” i  

Ebberød.  

Bestyrelsen har derfor indarbejdet den estimerede samlede udgift på ca 1.000.000 kr for at gøre 

ledningsnettet klar til overdragelse i budgettet for 2017. Med vedtagelse af dette budget forventer 

bestyrelsen, at kunne gennemføre og afslutte overdragelsen i løbet af 2017. 

Med overdragelsen vil ingen af områdets grundejere blive stillet ringere end i den nuværende 

ordning og derfor vil den juridiske del af overdragelsen ske ved en tilføjelse i den eksisterende 

deklaration herom i de nuværende vedtægter. Bestyrelsen fremlægger derfor forslag herom under 

dagsordenens pkt 7. 

Foreningsstrukturen i Ebberød - Samarbejdet med FHF 

Baggrunden for bestyrelsens virke var, som tidligere omtalt, at den forslåede sammenlægning af 

Grundejerforeningen og Fælleshusforeningen ikke kunne gennemføres. Bestyrelsen tog i et 

kommende samarbejde med Fælleshusforeningen afsæt heri, men ønskede som udgangspunkt et 

tæt og forpligtende samarbejde på alle områder af de to foreningers virke. 

I den afklaringsfase, der derefter har været, har bestyrelsen erkendt, at Fælleshusforeningens 

bestyrelse har ønsket en samarbejdsrelation på et minimum og hvor de to foreninger mere 

fremstår med opdelte opgaver - såvel indholdsmæssigt som økonomisk - en indstilling, som 

grundejerforeningens bestyrelse har taget til efterretning. Det er således nu kun vedr. 

vedligeholdelse af de to foreningers grønne områder, at der er  lagt op til et egentligt samarbejde. 

I forhold til områdets hjemmeside  ”ebberoed.dk” har grundejerforenings bestyrelse ønsket et 
fælles ejerskab, forpligtelse og ansvar. Hjemmesiden er oprettet af Grundejerforeningen for over 
10 år siden og har i alle årene til nu været betalt af GF. GF’ bestyrelse lagde på den baggrund i 
efteråret op til et fælles ejerskab for at styrke arbejdet med hjemmesiden med lige ansvar og 
forpligtelse.  I det efterfølgende forløb blev der imidlertid af Fælleshusforeningen fremlagt referat 
fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen i 2015, hvoraf det fremgår at ”hjemmesiden 
overdrages til Fælleshusforeningen” - en vedtagelse, som den nuværende bestyrelse hverken 
havde kendskab til eller kender motivet for. 
 

Herefter har Fælleshusforeningens bestyrelse afvist yderligere drøftelse af fælles ejerskab, men 
henviser til at GF er velkommen til forsat at bruge hjemmesiden som hidtil. 
 

Grundejerforeningens bestyrelse ser derfor ikke på nuværende tidspunkt mulighed for en sådan 
ellers ønskelig og naturlig fælles samarbejdskontruktion. 

 

Det grønne vedligehold 

Foreningerne har besluttet indtil videre, at fastholde lønnet tilsyn med de grønne områder. Der 

har været gennemført den årlige gennemgang af arealerne med kommunen, og hvor evt. 

ekstraarbejder på de respektive områder har været drøftet. Der er fokus på, at bevare området i 

den stand vi kender det. GF arbejder sammen med FHF om ensrette måden hvorpå de to 

foreningers arealer plejes. 

http://ebberoed.dk/
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I løbet af 2017 skal der genforhandles ny aftale. Foreningerne har i samarbejde optalt omfang af 

de enkelte arealer og derudfra fastsat en fordeling af de faste årlige udgifter i aftalen til 80% 

(GF)/20% (FHF). Udføres der derudover arbejder på de enkelte områder, betaler den enkelte 

forening selv for udgiften hertil. 

Veje - Vintervedligehold 

Bestyrelsen har opgjort og i bilag til ”Grundlagspapiret” beskrevet de vejlængder, hvor Birkerød 

Kommune efter aftale med Grundejerforeningen foretager vintervedligeholdelse. GF indgår årligt 

aftale med Rudersdal Kommune om vintervedligehold. Vejlængdeopgørelsen er fordelt på GF, FHF 

og BSV58, således at udgifterne til vintervedligehold fra 2017 vil bliver fordelt herefter. 

Bestyrelsen har modtaget oplæg om iværksættelse af trafiksikkerhedforanstaltninger af Sophie 

Magdalenes Vej fra Andelsforeningen SMV 1. Oplægget er sendt til vores rådgiver firmaet ”Dines 

Jørgensen”, som tidligere har stået for den øvrige planlægning og udførelse af trafiksikkerheds-

foranstaltninger af vejstykkerne i den centrale del af Ebberød. 

Ejerforeningen i BSV 62 har endvidere bedt om at der opsættes spejle i svinget ud for 

Idrætshallen. Bestyrelsen vil ligeledes afklare med vores rådgiver om det er dette eller andet tiltag, 

der kan give sikrere afvikling af trafikken på dette sted 

Endelig har bestyrelsen selv udarbejdet ideudkast til trafiksikkerhedsforanstaltninger af Tyringevej 

(Busvejen). Udkastet er sendt til Kommunens vejafdeling. Dette oplæg drøftes på 

kontaktrådsmøde med kommunens vejafdeling den 30 marts. Det er bestyrelsens ønske og 

ambition, at trafiksikkerheden forbedres på denne vejstrækning snarest og senest inden 

igangsættelse af fase 2 af det kommunale nybyggeri af bosteder og plejeboliger 

Samarbejdet med kommunen 

Det er bestyrelsens klare udgangspunkt, at fastholde og udbygge et konstruktivt og positivt 

samarbejde med de kommunale instanser, der fungerer i Ebberød -  og fortsætter dermed den 

tidligere bestyrelses linje.  Er der, eller opstår der, sager med interessemodsætning er tilgangen  

fortsat dialog og involvering - naturligvis med afsæt i, at Grundejerforeningens interesser fremmes 

mest muligt. 

I forbindelse med igangsætning af byggeriet af nye plejeboliger i området blev der nedsat et 

såkaldt ”Kontaktråd”, hvor diverse forhold vedr. byggeriet , trafikforhold, m.v kunne drøftes. 

Samarbejdet har været udmærket. Ud over møderne bliver vi løbende orienteret om de 

henvendelser, der kommer fra beboere i området vedr. byggeriet og er dermed opdateret herpå. 

Der er aftalt syn af vejarealerne efter byggeriet mhp. genopretning af skader. 

Kommunen har vedtaget at etape 2 skal igangsættes, men vi har ikke aktuel dato for hvornår det 

sker. Bestyrelsen søger at fastholde kommunen på ønsket om, at der indrettes ”fælleslokale” i 

forbindelse med etablering af etape 2, hvor der ud over foreningsarrangementer også kan holde 

private arrangementer. Et fælleslokale vil imidlertid ifølge kommunale regler på området ikke kun 

være forbeholdt borgere i Ebberød, men alle bosiddende i Rudersdal Kommune. Dette faktum har 
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givet bestyrelsen anledning til at overveje at søge muligheden for at Grundejerforeningen kommer 

til at stå som ejer af evt. kommende fælleslokal/hus 

I relation til byggeriet opstod fra kommunens side ønske til at vi sammen med Fællehusforeningen 

deltog Projekt ”Naboskab”, som har til hensigt at udvide det samarbejde og samvær, der er i 

området mellem beboerne i kommunens bosteder og beboerne i ejer- og lejerboligerne. Første 

konkrete uudkomme heraf var aktivitetstilbud i ”Værkstederne Ebberød” og tilbud om 

hesteridning i skolernes vinterferie.  

På et af møderne i ”Kontaktrådet deltog daglige ledere fra De kommunale Bosteder i området, 

hvor de orienterede om bostedernes funktion, antal beboere og deres handicapniveau. Også 

repræsentant fra Regionens bosteder i ”Børnebyen” var til stede og orienterede herom. Det var et 

meget givende og oplysende møde. Fra mødet blev der udformet et fyldigt referat, som er lagt på 

hjemmesiden til almindelig orientering 

Administrative forhold (DATEA) 

Bestyrelsen har igennem hele året haft et udmærket samarbejde med vores kontaktperson i 

DATEA. Vi har fået løst de opgaver vi har haft brug for og oplevet en kompetent og hurtig 

opgaveløsning. Bestyrelsen ønsker derfor for nærværende at fastholde DATEA som 

Grundejerforeningens administrationsselskab 

Vedtægter 

Foreningens vedtægter er udformet tilbage i 2000/01) med udgangspunkt den daværende 

situation, hvor Grundejerforeningen skulle stå for hele områdets ”Byfunktioner” (kloak, varme, el, 

m.v.) - lige som ejerforhold i området var meget komplekse 

 

Vedtægter bærer meget præg heraf - og er for udefrakommende stort set uforståelige og på en 

lang række områder utidssvarende og kan fremstå direkte misvisende. Det er derfor bestyrelsens 

ønske, at der snarest muligt sker en gennemgribende revision af vedtægterne -  en revision, der 

kan gøre den retvisende for den nuværende grundlag for Grundejerforeningens opgaver og virke. 

 

Bestyrelsen vil igangsætte dette arbejde i den kommende periode med forventlig om at der kan 

fremsættes forslag til nye vedtægter på generalforsamlingen i 2018. 

Hjertestarter 

På generalforsamlingen i 2016 blev det vedtaget, at Grundejerforeningen skulle stå for og bekoste 

opsætningen af hjertestarter i området - en hjertestarter, der skulle være tilgængelig 24/7. 

I samarbejde med KUC er der nu opsat hjertestarter ved indgangen til idrætssalen og denne vil 

sammen med den kommunalt opsatte hjertestarter ved indgangen til ”Kulturhuset” ( BSV 9) gøre, 

at en hjertestarter kan nås inden for få minutter fra alle dele af bebyggelserne i Ebberød. 

Bestyrelsen har orienteret om hjertestarterne på hjemmesiden - og vil jævnligt i den kommende 

tid gentage denne orientering, samt overveje at tilbyde kort introduktionskursus i anvendelse af 

hjertestarterne til områdets beboere.   
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Bilag til beretning for 2017 - Grundejerforeningen Svaneparken/Ebberød 

 

Arbejds- og opgavegrundlag for Grundejerforeningen ”Svaneparken”      

(Ebberød Bydel) 

Grundejerforeningen ”Svaneparken” (herefter: G/F), organiserer alle grundejere i bydelen 

Ebberød, såvel private ejere, andelsejere, lejeboliger  som offentlige institutioner, som 

medlemmer. Der er via deklaration tinglyst på de enkelte matrikler i Ebberød en pligt til at være 

medlem af G/F. Ejere på nabomatrikler kan søge om optagelse i G/F. (Bilag: 1 medlemsoversigt 

med fordelingstal) 

G/F har generelt set, i henhold til vedtægternes §1   ”øvrigt til formål at varetage medlemmernes 
fælles interesser og repræsentere medlemmerne over for myndighederne i spørgsmål af fælles 
interesse”. 

Nedenfor redegør bestyrelsen for G/F for de områder, som G/F har som arbejdsforpligtelse i 
henhold til Grundejerforeningens vedtægter. 

 

G/F samarbejder derudover på en række områder med områdets ”Fælleshusforening” (herefter: 

FHF) - i såvel indholds- og interessemæssige områder såvel som i forhold af mere administrativ og 

økonomisk art. Disse forhold er beskrevet under de enkelte punkter. 

Fælles mødevirksomhed mellem bestyrelserne for G/F og FHF  

G/F  samarbejder med FHF i det omfang, der kan skabes enighed om vilkår og samarbejdsområder. 

Disse drøftes og fastsættes for eet år ad gangen på årligt møde mellem de to bestyrelser. 

Samarbejdsrelationerne  fremlægges  på den årlige generalforsamling,  som fast punkt under 

bestyrelsens beretning.  I øjeblikket er et egentligt samarbejde alene rettet mod  det fælles 

vedligehold af de to foreningers grønne områder. 

Efter behov er der kontakt mellem bestyrelserne i sager/spørgsmål, der kan have fælles interesse 

eller som rettes mod begge foreninger. Samarbejdet understøttes ved to faste årlige fælles møder.   

Generalforsamling - medlemsmøder 

G/F afholder generalforsamlinger i henhold til G/F’s vedtægter. Fastsættelse af datoer for 

afholdelse af generalforsamlinger i G/F søges årligt koordineret med FHF for at de to foreningers 

generalforsamlinger ikke falder uhensigtsmæssig i forhold til hinanden.  

Bestyrelsen afvikler i hver generalforsamlingsperiode et såkaldt ”midtvejsmøde”, hvor bestyrelsen 

inviterer repræsentanter for private- , andels-, og lejerboliger til orienteringsmøde om 

bestyrelsens løbende arbejde. Mødet har uformel/tematisk karakter i forhold til den årlige 

generalforsamling 

Grønne fællesarealer - vedligeholdelse og  forandringer 
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De grønne fællesarealer i området er ejet  for ca. 80% vedkommende af G/F. Den resterende del 

ejes af FHF. Områderne skal ifølge lokalplanen bevares i et park- og naturlignende udtryk. Dette  

 

kræver udover løbende arbejde med planer for vedligeholdelse og udvikling også anvendelse af 

tilstrækkelig økonomi til at opnå det ønskede niveau. Dette niveau fastsættes i det årlige budget. 

G/F  har for 2014 - 2017 sammen med FHF en fælles aftale med entreprenør om det løbende faste 

vedligehold af de grønne områder.  

Udgiften hertil fordeles ud fra arealfordelingen på G/F (80%) og FHF (20%). Særlige arbejder på 

G/F’s områder betales særskilt af G/F,  ligesom FHF betaler for arbejder på FHF’s områder, der 

ligger ud over den fælles løbende aftale. (bilag 2: Arealoversigt) 

Forsyningsforhold  i området ( Kloak / el / varme / tlf-netværk 

G/F er ”ledningsejer” for store dele af kloak- og afløbsledninger i området. G/F har over en 

årrække i dialog med Rudersdal Kommune/”Rudersdal Forsyning” renoveret og omlagt ledninger 

med henblik på at kunne overgive disse til ”Rudersdal forsyning” - som derefter skal stå for det 

fulde ansvar for drift og vedligehold af det samlede anlæg (kloak og afløb).  Bestyrelsen forhandler 

p.t. om denne overdragelse, som påregnes at finde sted i kalenderåret 2017.  Overdragelsen vil i 

givet fald skulle vedtages på en generalforsamling. 

Områdets el-forsyning varetages fuldt ud af DONG. Området vandforsyning varetages fuld ud af 

Birkerød Vandværk 

Ansvarlig for områdets telefon/internet/fjernsynskabler er TDC/You see.  Det er dog muligt for den 

enkelte ejer, at indgå forsyningsaftale med andre udbydere af internet. 

Vintervedligeholdelse 

Vejarealer ejes i overvejende grad af G/F. FHF ejer dog P-arealet på ”Torvet” (mellem BSV 61,63,65 

bog 67) og P-arealet over for BSV 77-79. 

 G/F indgår årlig aftale med Rudersdal Kommune, som rydder og salter vejarealerne  og  P-

pladserne (”kørebanedelen”), samtidig med  at kommunen rydder og salter kommunale veje 

(herunder ”Busvejen”) i området.  Udgifterne til snerydning og saltning afholdes af G/F med (82 

%), FHF (14%) og BSV58 (4%), svarende til den forholdsmæssig fordeling iflg. Vejareal/P-

pladser/stier, der ryddes/saltes.  

Fællesarrangementer og -events 

 FHF står for 4 faste årlige arrangementer (Fastelavn, Sankt Hans Bål, Æblemostedag og 

Juletræstændning). Grundejer støtter op om disse arrangementer med udgangspunkt  i at de er 

rettet mod alle beboere i Ebberød. 

G/F samarbejder endvidere med de kommunale ”Bo- og dagtilbudsteder” i området om, at der 

kan gives tilbud til områdets beboere (børn og unge) om at deltage i aktiviteter i tilbuddenes 

værksteder, fx i skoleferier, m.v. FHF deltager ligeledes i dette samarbejde 



GF-Svaneparken / Ebberød Bydel Side 8 
 

”Dagtilbud Ebberøds” cafe er åbent daglig - også for områdets øvrige beboere (frokost, kaffe, m.v.) 

 

Kommunikation og dialog med beboere og andre  

G/F bruger den lokale hjemmeside (Ebberoed.dk) til at orientere om G/F’s virke. Referater fra 

bestyrelsesmøder lægges på hjemmesidens arkivdel, som ligeledes bruges til overordnede / 

generelle G/F dokumenter (vedtægter, Høringssvar, m.v.) 

Hjemmesiden er oprettet af og til 2016  betalt af G/F.  I 2015 er hjemmesiden imidlertid af den 

daværende bestyrelse overdraget til Fælleshusforeningen, som nu fremstår som ejer af siden. G/F 

har arbejdet på og ønsker fortsat,  at der kan blive fælles ejerskab, ansvar og forpligtelse i forhold 

til drift af hjemmesiden. 

Der er udformet  ”principper” for indlæg til hjemmesiden.   

Relationerne internt i  GrundejerForeningen. 

G/F  arbejder for at skabe  gode relationer blandt alle G/F’s medlemmer, der omfatter både 

private ejere, ejer- og andelsforeninger, ejendomme med udlejningsboliger samt offentlige 

organisationer og bosteder, der administreres for beboerne  af Rudersdal Kommune.  

G/F ønsker ligeledes at skabe gode relationer til naboer til G/F’s område, herunder også 

HovedstadsRegionen i kraft af deres ejerskab af institutionen ”Børnebyen”, som er nærmeste 

nabo til G/F. 

G/F søger indflydelse i forhold til kommunale myndigheder, bl.a. ved deltagelse i formelle udvalg 

sammen med tredjeparter, som f.eks i det ”Kontaktudvalg”, der er nedsat for at følge det aktuelle 

nybyggeri  i Ebberød. 

G/F arbejder for, at der senest efter byggeriets afslutning oprettes et  permanent  ”bydelsråd”, der 

holder mindst eet møde årligt møde med deltagelse af G/F’s og FHF’s bestyrelse og  relevante 

repræsentanter for Rudersdal kommune , herunder repræsentanter for de forskellige bosteder i 

Ebberød.  

G/F arbejder derudover på at have en løbende tæt kontakt til alle relevante dele Rudersdal 

Kommune - såvel forvaltningsmæssige som politiske. 

Trafikale forhold – herunder trafiksikkerhed 

Ebberød har karakter af selvstændigt by område, hvor der mange steder er blandet trafik mellem 

gående, cykler, børns aktivitet og motoriseret trafik til og fra beboelser, private som offentlige 

samt forskellige arbejdspladser.  

Det er G/F’s forpligtelse at tilse og vedligeholde de vejanlæg, som G/F ejer. G/F vil derudover som 

vejejer, sikre hensigtsmæssige og sikre vej- og trafikforhold i Ebberød, der tilgodeser børn, cykler,  
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Gående, mv.  De steder, hvor der endnu kan være særlige sikkerhedsmæssige udfordringer på 

egne eller offentlige vejstrækninger, arbejder G/F på, at der afsættes midler til en forbedret 

trafiksikkerhed  
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Kommuneplaner -  høringer 

G/F er høringspart ved ændringer af lokalplan og ved byggeri, der ændrer herpå. G/F samarbejder 

i  videst mulig omfang med FHF, om at etablere fælles høringssvar og koordinere i relation til alle 

faser af byggeriet, herunder eventuelle trafikmæssige konsekvenser. 

Lokaler af fælles interesse 

Beboernes anvendelse af og i øvrigt forhold vedr.  Sportshallen  (KUC) er FHF’s  ansvarsområde.  

G/F understøtter i videst mulig omfang, at sportshallen fortsat kan anvendes til beboeraktiviteter.  

G/F  deltager således i  koordinerende møder med KUC. Alle udgifter til tilsynsførende for brug af 

hallen finansieres af FHF.  

G/F  har i forbindelse med ny lokalplan for området samt de igangværende nybyggerier arbejdet 

på,  at der etableres et egentlig fælleslokale (forsamlingshus) i en af de kommunale bygninger i 

området, som kan fremme beboernes og foreningernes mulighed for at etablere aktiviteter i lokal 

foreningsmæssig , men også privat  regi for områdets beboere. 

Det er imidlertid p.t. uafklaret, om der er tilstrækkelig grundlag for og vilje til at indrette et sådant 

kommunalt fælleslokale. Grundejerforeningen undersøger derfor om der basis for at 

grundejerforeningen selv kan oprette et sådan fælleslokale/hus. 

Administration  

G/F får varetaget administrative opgaver, herunder regnskab og budget  af eksternt firma (DATEA).   

Alle henvendelser vedr. administrative forhold sker via bestyrelsen (formanden) - se hjemmesiden. 

 

 

Godkendt på bestyrelsesmøde i  G/F , den 22. Marts 2017 

Fremlagt på generalforsamlingen 26. April 2017 

 

 

 

 

 


