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Smørum, den 16. marts 2015 
 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen i GF Boesagerparken 
 
Kære grundejer 
Der er nu gået nogle måneder siden sidste nyhedsbrev, og det er blevet tid til at infor-
mere om, hvad der er sket i den mellemliggende periode. 
 
Aktiviteter  
 
Fastelavnsfesten 
Fastelavnsfesten blev afholdt søndag den 22. februar 2015 på Boesagerskolen (hvor det 
trods kommunens udmeldinger i 2014 alligevel var lykkedes at få fat på lokaler) og der 
var igen en flot deltagelse (over 100 personer). Festen var en stor succes, og i den for-
bindelse skal der lyde en stor tak til alle – deltagere og hjælpende hænder – for at gøre 
fastelavnsfesten til en sådan succes. Samtidig vil vi gerne takke følgende sponsorer:  
   
SuperBrugsen, Smørum Golfcenter Restaurant Caddie, Smørum Golfcen-
ter Butik, Müller & Vølcker, Nordea, Nybolig, Flügger, Flora C, Capow, 
Den Grønne Oase, Smørum Pizzaria & Grill, Cafe Smørhul-
let/Idrætshallen, Restaurant Ankara, Slikhimmlen, Hårrødderne, Frisør 
Hos Helle, Askepot, Blomster på Striben, Cavi International Haircut, Din 
Tøjmand, Hanne Hove, JA-Måløv, Midtgaard Auto, Pølsevognen i Smø-
rumcentret, Restaurant Kongemosen, The Burger, Ølstykke Dyreklinik. 
 
Det er vores håb, at fastelavnsfesten kan gentages i 2016 og i årene fremover. Se nær-
mere herom nedenfor. 
 
Andet 
 
Festudvalget bliver til Fastelavnsudvalget 
Bestyrelsen har besluttet at omdøbe ”Festudvalget” til ”Fastelavnsudvalget”. Og dette 
da der i en længere årrække kun har været én fest (fastelavnsfesten) tilbage i grundejer-
foreningens regi. Navneændringen er sket på bestyrelsens møde i marts 2015. 
 
På bestyrelsesmødet blev alt det praktiske og organisatoriske i forbindelse med faste-
lavnsfesten overdraget fra bestyrelsen til fastelavnsudvalget. Og dette da fester netop er 
forudsat planlagt og afviklet af frivillige kræfter blandt de private grundejere i et fest-
udvalg under grundejerforeningen/bestyrelsen. 
 
Fastelavnsudvalget bliver herefter selv ansvarligt for invitation, indkøb, sponsorgaver, 
lotteri, afholdelse, oprydning mv. Bestyrelsens rolle bliver således fremover alene at 
vedtage et af fastelavnsudvalget udarbejdet budget for fastelavnsfesten samt at godken-
de efterfølgende regninger fra festen. 
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Hvis du/I derfor ønsker en fortsat fastelavnsfest for børnene fra og med 2016, så meld 
dig til fastelavnsudvalget. For nærmere oplysninger, kontakt Jane (L50), der er for-
mand for udvalget. Se også mere på vores hjemmeside, www.boesagerparken.dk.  
 
Sommerfest 
Til fastelavnsfesten besluttede en håndfuld grundejere at nedsætte et ”sommerfestud-
valg” med henblik på at få lavet en sommerfest for alle interesserede grundejere inden 
sommerferien. Festen tænkes afholdt i telt på den store boldbane i Georginehaven. 
 
Der er tale om et rent (privat) grundejerarrangeret arrangement – dvs. uden for regi af 
fest- og fastelavnsudvalg – og hvor bestyrelsens rolle således alene bliver at lægge areal 
til arrangementet. For nærmere info, kontakt Jan (G11). 
 
Parkering på p-pladserne 
Efter opråb fra grundejere i Latyrushaven skal vi henstille til, at biler/køretøjer bliver 
parkeret inde i de opmalede p-båse og ikke på tværs eller på skrå af disse.  
 
Opmaling af p-båse rundt om på p-pladserne i grundejerforeningen – særligt på den 
nederste p-plads i Latyrushaven – har netop haft til formål at rydde op i parkeringsfor-
virringen og sikre alle en mulighed for parkering af deres bil/køretøj under ordnede 
forhold!  
 
Kommende aktiviteter  
 
Forårshavedage 
Vi afholder de årlige forårshavedage i weekenden den 18.-19. april 2015.  
  
Vi opfordrer alle grundejere til at komme og deltage i havedagene, hvor vi har opgaver 
for både store og små. Så selvom man ikke føler, at man kan bidrage så meget, så er al 
deltagelse til stor hjælp. Så alle er velkomne! Og husk også, at vi sparer penge ved selv 
at ordne mange af fællesopgaverne!  
 
Vær endvidere opmærksom på, at de grundejere, der deltager, bliver fratrukket et min-
dre beløb i det årlige kontingent til grundejerforeningen. Pt. er der tale om 200 kr. pr. 
husstand pr. dag, dvs. max. 400 kr. pr. husstand for forårshavedagene i weekenden. 
  
Vi starter ved foreningens redskabsskur lørdag d. 18. april 2015, kl. 10.00. Mere 
info, herunder om opgaver, vil blive udsendt i særskilt invitation. 
 
Kontakt til bestyrelse 
 
Bestyrelsen/formanden kan kontaktes på e-mail: s.kongsted@hotmail.com eller pr. 
brev: postkassen foran G88. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Søren Peter Kongsted 


