
Bestyrelsens beretning for 2010

Vejtræerne

Der blev lørdag 6.11genplantet 22 nye vejtræer, Alm. Røn, langs rækkehusene på strækningen 
MP50-122 & MP 51-127 ved en større indsats med deltagelse af mange MP-beboere. Kommunen 
havde i dagene inden åbnet de lukkede huller i fortovet samt fjernet de resterende  udgående/ikke-
udgåede træer, så opgaven var overkommelig.
Vi opfordrer fortsat grundejere til at opgrave udgående træer rødtjørntræer og genplante med alm. 
røn, og der er også genplantet enkelte i det forløbne år.
En stor tak til alle aktive for en fin indsats.

Mht. ahorntræer ved indkørsler må det konstateres, at mange er blevet alt for store. Såfremt de er til 
gene, fælder kommunen dem efter en nabohøring herom, og det er aftalt at kommunen rodfræser, 
således at grundejerforeningen kan genplante med nye mindre ahorntræer.  

Randbeplantning

Randbeplantningen, der skal vedligeholdes i 2010/2011, 1 MP strækning og 2 LV strækninger er 
gennemgået først i 2011 med kommunens gartner. Vedligeholdelsesniveauet og konkrete 
træfældninger er aftalt med kommunen.
Ved fældningerne i vinteren 2010 blev der ekstraordinært tyndet meget ud omkring Svanesøen, så 
vi har nu fået et meget flottere søkik fra både Skovlinien og stierne i området. 

Containere og flishug.

På basis af flishugget i april måned 2010 besluttede bestyrelsen at droppe flishug i oktober 2010. 
Der blev i april hugget flis 4 steder HV lige numre, 2 steder HV ulige numre, 3 steder på LV og 3 
steder på MP. Halvdelen af stederne var der tale om meget små mængder.
Udgiften til en gang flishug, ca. kr. 10.000, skønnedes derfor for høj, især også i lyset af at der 
skulle udsættes containere ugen efter.
Enkelte grundejere har klaget over, at flishugget i oktober 2011 blev droppet.

Bestyrelsen vil i april 2011 revurdere såvel container- som flishug ordningen. 
 

Skt. Hans 2010.

På opfordring fra en række medlemmer blev Skt. Hans bålet forsøgsvist tændt kl. 21 i 2010.
Fremmødet var som sædvanligt stort og med flere mindre børn end tidligere, så vi vil fastholde 
dette tidspunkt også i 2011.   

E-mail.

 Ca. 60%  af  medlemmerne har registreret en e-mail adresse til fremsendelse af nyhedsbreve mm. 
Det er kun en beskeden stigning i forhold til ult. 2009, så vi vil igen opfordre til, at I melder jer til 
med e-mail adresse via hjemmesiden www.norreskovpark.dk/Nyhedsbrev

http://www.norreskovpark.dk/Nyhedsbrev


Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2011 fremsætte forslag om, at indkaldelse til 
generalforsamling samt fremsendelse af materiale til medlemmerne kan foretages elektronisk. 

Deklarationer mm.

Vi har på møde med kommunen drøftet overholdelse af bygningsdeklarationer foranlediget at et par 
konkrete situationer, hvor kommunen aktivt besluttede ikke at benytte sin indsigelsesmulighed.
Kommunens holdning er, at den i hvert enkelt tilfælde vil tage konkret stilling til en evt. indsigelse 
overfor en overtrædelse.
På samme møde drøftedes spørgsmålet om brugen af glaserede teglsten. Kommunens holdning 
hertil er, at man kun lægger glaseret tegl på bygninger, hvor det er ”passende” at lægge glaseret 
tegl. Et væsentlig aspekt ved glaseret tegl vil være potentielle nabogener p.gr.a. lysreflektioner.

Øvrigt.

Hillerødmotorvejen har i det forløbne år fået ny støjsvag belægning, tak for det, det er virkelig en 
mærkbar forbedring. Status for ny belægning på Skovlinien er ikke kendt.

Fra 1.1.2012 skal alle postbrevkasser være placeret ved den offentlige vej/fortov. Dette er en særlig 
udfordring for de fleste af rækkehusene, hvis mur langs fortovet går helt til ud skel. De enkelte 
rækkehusejerlaug koordinerer selv dette med beboerne og Postdanmark.

Mht. kontingentindbetaling faldt antallet af rykkere i 2010 til 20 fra et antal på 45 i 2009. Tak for 
forbedringen – men det er fortsat for mange rykkere.
Som informeret på generalforsamlingen i 2010 hæves rykkergebyret fra 2011 til kr. 100 pr. rykker.  
    

På bestyrelsens vegne

Ole Kyhl
Formand
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