
GRUNDEJERFORENINGEN 

NØRRESKOV 
3500 VÆRLØSE 

 1. 

 
 

Referat af Generalforsamling onsdag d. 26/3-2003 
 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent 
 Marian Termansen blev valgt til dirigent. 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år  
 Poul Erik Arre informerede som følger:  
 I bestyrelsen har vi arbejdet med følgende områder i løbet af året: 
 Trafikforholdene på Fiskebækvej 
 Som en følge at de fremsendte breve og debatten på sidste års generalforsamling om fart-

syndere og øvrige trafikforhold på Fiskebækvej har vi fulgt op på myndighedernes 
behandling af sagen. Nu var der jo kommet nyt Amtsråd og Kommunalbestyrelse. Vi var 
lovet et svar på de første henvendelser i 2001 i april måned sidste år. Svaret fra Amtet 
modtog vi i maj måned. Vi var stillet i udsigt, at nu skulle der gøres noget ved problemet, 
men modtog en sludder for en sladder om, at der kun var registreret 3 uheld på stræk-
ningen mellem Ryetvej og Skovlinien siden 1996, så derfor var prioriteringen af forbedret 
trafiksikkerhed lav i forhold til mere udsatte steder i amtet.  
De positive takter, der var stillet i udsigt ved de indledende besvarelser, var væk. 
Vi besluttede at skrive til både Amtet og Kommunalbestyrelsen igen  med klar tilkende-
givelse af, at vi var utilfredse med behandlingen og besvarelsen, idet Amtet ikke havde 
forholdt sig til, hvad der kunne gøres for at få reduceret hastigheden på vejen og mod fart-
synderne. 
Vores henvendelse resulterede i et brev fra Værløse Kommune til København Amt, frem-
sendt i november 2002. I brevet opfordrer Kommunen til afholdelse af et møde med 
Amtet omkring konkrete forbedringer på strækningen mellem Baunestedet og Nørrevæn-
get (etablering af byport, rundkørsel mv.). Vi er efterfølgende blevet orienteret om at der 
har været afholdt møde i december 2002 mellem Gladsaxe Politi, Værløse Kommune og 
Amtet, hvor forskellige løsninger har været diskuteret. Eventuelle løsninger skal behand-
les og prioriteres i de politiske udvalg i henholdsvis amt og kommune. Vi er lovet at blive 
orienteret, når nyt sker i sagen. Vi vil løbende følge op.  

 Busstoppested bus 500S ved Nørrevænget/Skovlinien 
 Vi har fået afvist at bus 500S skal stoppe ved Skovlinien/Nørrevænget. HUR begrunder 

svaret med S-bus, afstand mellem stoppesteder og overholdelse af køreplaner. 

 Sommerfest 
 I denne periode lykkedes det endelig at få arrangeret en sommerfest. På sidste general-

forsamling blev der nedsat et festudvalg, som skulle planlægge arrangementet. Sommer-
festen blev afholdt en af de lørdage i august, hvor vejret var rigtigt godt. Der deltog ca. 60 
voksne og 40 børn, så vi må sige at tilslutningen var god. Vi startede om eftermiddagen 
med konkurrencer for børnene på forskellige matrikler i området, og derefter var der så 
fællesspisning på Skovbakken, med underholdning af vores lokale musikant og fælles 
hygge resten at aftenen. Et vellykket arrangement. Vi i bestyrelsen vil gerne takke 
festudvalget for et veltilrettelagt arrangement og tak til jer, som stillede parcel og hus til 
rådighed for deltagerne. Vi håber at kunne gentage et lignende arrangement i år. 

 Containere 
 Vi har som vanligt haft containere 2 gange i årets løb henholdsvis 25. maj og 26. oktober, 
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og de blev udnyttet flittigt. 

 Andre områder/sager 
 Også i denne periode er der kommet nye beboere og hermed nye medlemmer til forenin-

gen. Vi har udsendt velkomstbreve med orientering om foreningens aktiviteter. Jeg vil 
benytte lejligheden til at byde de nye velkommen. 
Vi har haft et par henvendelser angående gener af røg i forbindelse med afbrænding af 
haveaffald.  
Bestyrelsen skal hermed henstille til medlemmerne at kommunale regler vedrørende 
afbrænding overholdes, og at man tænker på sine omgivelser og omkringboende inden at 
der sættes en tændstik til det tørre kvas. Vi har jo stadig en containerordning og gen-
brugspladsen. 
I forbindelse med at en del af vores medlemmer var blevet generet af en ”abefest” sidste 
sommer nede i skoven, har vi fået kompensation i form af udlægning af et læs grus på 
vejen ned til skoven. Så vi har dermed fået vedligeholdt vejen ”gratis”. Tak til Kjeld 
Nielsen, Nørrevænget 3 for forhandling af denne kompensation. 
Bestyrelsen har tidligere henvendt sig til Vejdirektoratet angående støj fra Hillerød-
motorvejen, og vi har egentlig tidligere fået mandat fra generalforsamlingen til at arbejde 
for en eventuel støjdæmpning langs motorvejen. I de seneste måneder er sagen kommet 
op fra grundejerforeninger tættere på motorvejen. Vi har netop modtaget et brev med 
opfordring til at slutte op om en koordinerende henvendelse fra samtlige grundejer-
foreninger og boligforeninger i Værløse til Trafikministeren. Vi har tænkt os at tilslutte os 
henvendelsen og underskrive en erklæring om, at bestyrelsen og foreningen bakker op 
omkring behov for en støjdæmpning af motorvejen. 

 Jeg skal hermed overlade beretningen til generalforsamlingens behandling. 
 Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.  

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 Regnskabet blev godkendt.  

Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag 
 Bestyrelsen havde stillet forslag om at revidere grundejerforeningens love med henblik på 

at gøre sprogbrug og indhold mere tidssvarende. Endelig godkendelse af ændringerne ved 
generalforsamlingen i år 2004. 

 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Pkt. 5 Valg af bestyrelse 
 På valg var Sven Thrysøe og Erik Drejer, der blev genvalgt.  

Pkt. 6 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 
 Tina Bille blev valgt som suppleant. 

Pkt. 7 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
 John Vinding havde meddelt, at han gerne ville fortsætte som revisor og blev genvalgt. 
 Merete Kristensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Pkt. 8 Eventuelt 
 Der blev diskuteret e-mail og mulighed for at sende meddelelser fra grundejerforeningen ud 

pr. mail. Grundejerforeningen burde også have en internetside. Ny suppleant Tina Bille 
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ville prøve at sætte en sådan op.  

 Forskellige former for fartdæmpning Nørrevænget/Nørreskovvang blev drøftet, da Højeloft 
Vænge har fået fartdæmpning/indsnævring. Grundejerforeningen har spurgt kommunen for 
en del år siden, men dengang indebar det, at bl.a. snerydning skulle overgå til grundejer-
foreningen. Bestyrelsen undersøger, hvordan forholdene er nu.  

 Kontingent for 2003 er uændret 250 kr. Indskud for nye medlemmer er 250 kr. 
Giroindbetalingskort er vedlagt generalforsamlingsreferatet. Det henstilles til medlemmerne 
at betale kontingent til tiden, da der ellers må påregnes rykkergebyr på 50 kr. Sidste 
rettidige indbetalingsdato er 30. juni 2003. Husk at skrive navn og adresse på 
betalingskortet, da vi ellers ikke kan se, hvem betalingen vedrører. 

 Containerdatoer blev fastsat til 24. maj og 25. oktober.  

 Bestyrelsen har konstitueret sig således: 
 Poul Erik Arre, Fiskebækvej 67 Formand 
 Sven Thrysøe, Fiskebækvej 83 Kasserer 
 Erik Drejer, Fiskebækvej 71 Bestyrelsesmedlem 
 Tina Bille, Nørreskovvang 96 Bestyrelsessuppleant 
 John Vinding, Nørreskovvang 67B Revisor 
 Merete Kristensen, Nørreskovvang 76 Revisorsuppleant 
  

 Efter generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet at henvende sig til ”festudvalget” fra 
den vellykkede sommerfest i 2002 for at drøfte muligheden for en sommerfest igen i år  . 

 
Referatet godkendt af bestyrelsen: 
 

   

   

   

   

Poul Erik Arre Sven Thrysøe Erik Drejer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/4-2003 / ST 

 


