Bestyrelsens beretning for 2008
Bøgehække
Det er et tilbagevendende emne med de alt for store bøgehække, især ud til offentligt fortov.
Generelt er bøgehækkene både for høje og for brede.
Vi har opfordret grundejerne langs offentligt fortov til at beskære hækkene så grenene ikke rager ud
til fortovet, og mange har gjort dette af egen drift eller p.gr.a. grundejerforeningens opfordring.
De for høje hække er også i klart overtal. Man kan diskutere, om hækhøjden på 150-180 cm ref.
deklarationerne er sat for lavt, og det kan den være visse steder, men de overdrevent høje hække,
som også ses forskellige steder, overskrider bestemmelserne urimeligt meget og skal skæres ned.
Grundejerforeningen vil kontakte de berørte grundejere herom og evt. bede kommunen om at gå ind
i disse sager.
Vejtræerne
Bestyrelsen har besluttet at sponsere en genplantning af udgåede rødtjørn langs rækkehusene på
Højeloft Vænge, Langkær Vænge og Mosegård Park, så vi undgår de lange bare murstensflader.
Beslutningen er clearet med Furesø Kommune.
Grundejerforeningen kontakter rækkehusbeboere ud for de huse, hvor træerne går ud, således at det
udgåede træ kan graves op og et nyt genplantes. Grundejerforeningen giver et tilskud på ca. kr. 500
til et træ, spagnum og en plantepæl, og beboerne foretager så selv opgravning og genplantning.
Rødtjørnene er desværre afgjort syge – det gælder også nye træer – og der plantes derfor
Almindelig Røn i stedet.
I den skrivende stund er der genplantet 4 træer, og det kan forventes, at der vil blive genplantet
yderligere 5-10 træer i 2009.
Randbeplantning
Randbeplantningen, der skal vedligeholdes i 2008/2009, Højeloft Vænge/Skovlinien og
Fiskebækvej områderne (markeret mørkegul), er blevet gennemgået i januar af
grundejerforeningens bestyrelse og kommunens gartner efter bl.a. input fra de berørte parceller.
Vedligeholdelsesniveauet og konkrete træfældninger er derefter aftalt med kommunen.
Vi har videre drøftet en ændret plan for beskæring af randbeplantningen med kommunen, hvor vi
ønsker en hyppigere og mere begrænset beskæring.
Markvandring.
Flere bestyrelsesmedlemmer foretog i april en markvandring i grundejerforeningsområdet for at få
et indtryk af vedligeholdet og bevoksningen i området. De noterede forhold blev drøftet ved møde
med kommunen primo september.
Oprydning Det grønne område
I tidligere år foretog Alugod spejderne mod betaling en oprydning/rensning i Det grønne område
omkring randbeplantningen og omkring søerne. Dette blev ikke foretaget i 2008, og det er
bestyrelsens indtryk, at området i det store og hele er acceptabelt mht. efterladt affald.
Vi opfordrer igen alle, der færdes i området, til at bruge opsatte affaldsbeholdere eller til at tage
affald med hjem.
HJÆLP med til at holde området pænt !

Dræbersnegle.
Ref. forslag fra generalforsamlingen 2008 om tilskud til alle grundejere til bekæmpelse af
dræbersnegle besluttede bestyrelsen, at grundejerforeningen ikke ville yde et sådant tilskud.
Vi kan så alle glæde os over det meget tørre forår og det markant mindre antal dræbersnegle i 2008
end i de forrige år.
Bestyrelsen.
Merete Lange har efter sommeren ønsket at udtræde af bestyrelsen p.gr.a. flytning, og suppleant
Allan Brix-Thomsen HV133 er derefter indtrådt i bestyrelsen. Poul Erik Rønø HV206 er samtidig
indtrådt som suppleant.
Vedtægter.
Furesø Kommune har godkendt de af generalforsamlingen 2008 godkendte vedtægtsændringer.
Private boligveje.
Grundejerforeningen sendte indenfor høringsperioden i august måned et svar på kommunens forslag
i Budget2009 om at ændre offentlige boligveje til private boligveje. Vi troede egentlig i september,
at forslaget herom var taget af bordet, men det blev vedtaget som en del af Budget 2009.
Vi finder ikke, at dette har noget at gøre med besparelser, men at det udelukkende er en flytning af
omkostninger over på de berørte grundejere, plus forventeligt en meromkostning til administration
mm.
Vi kender pt. ikke, hvorledes og hvornår denne privatisering udmøntes i praksis, men arbejdet er i
gang i kommunen, da der skal effektueres besparelser i 2009.

På bestyrelsens vegne
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