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Smørum, den 21. december 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  

 

Generalforsamling 

Vi fik afholdt den årlige generalforsamling torsdag den 29. oktober 2015 på Boesa-

gerskolen i Aula C. Såvel Lasse Blom (L5) som Teis Sielemann (L4) genopstillede til be-

styrelsen og blev genvalgt.  

 

På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev bestyrelsen konstitueret på følgende måde: 

 

 Formand Søren Peter Kongsted (G88) 

 Næstformand Lars Jensen (L41) 

 Bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen (G1) 

 Bestyrelsesmedlem Teis Sielemann (L4) 

 Bestyrelsesmedlem og kassererforbindelsesled Lasse Blom (L5) 

 

Da ingen har ønsket at påtage sig hvervet som kasserer, har vi fortsat ansat en ekstern 

kasserer, jf. vedtægternes § 21, stk. 2. Kassererposten bliver varetaget af Tina Breds-

gaard (tidl. G19). Er der grundejere, der i den forbindelse ønsker at varetage hvervet 

som kasserer, må I meget gerne rette henvendelse til formanden på 

s.kongsted@hotmail.com.  

 

Materiale fra generalforsamlingen, herunder referat og formandens beretning, bliver 

ikke længere udsendt til de enkelte grundejere i papirform. Dette er stedet blevet lagt 

på grundejerforeningens hjemmeside, www.boesagerparken.dk, hvortil vi henviser. 

 

Andet 

 

Sne- og glatførebekæmpelse 

Så siger kalenderen vinter – mild eller kold – og på vores hjemmeside kan du se, hvem 

der har ansvaret for hvilke områder i grundejerforeningen. Og af vinterregulativet på 

samme hjemmeside kan du/I se rammerne for gartnerens gennemførelse af vintertje-

nesten. 

 

Husholdningsaffald i skraldespandene langs stierne 

Fra vores gårdmænd skal lyde en kraftig opfordring til at smide husholdningsaffaldet i 

de dertil indrettede affaldscontainere og ikke i skraldespandene langs stierne. 
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Affald i brøndene 

Der skal også lyde en – indlysende – opfordring til ikke at hælde maling, mørtel, beton 

og andet byggeaffald i brøndene.  

 

Konsekvensen er alene, at brøndene stopper til, og at vi bliver nødt til at rekvirere en 

slamsuger, hvilket er en bekostelig affære. Og regningen herfor må dækkes af grund-

ejerne over kontingentet. 

 

Lys ved stien ved gavlen til G40 

Som et forsøg har bestyrelsen fået gårdmændene til at opsætte en batteri-drevet lyskil-

de op ved stien ud for gavlen til G40. Lyset er styret af bevægelsessensor og skal tjene 

til at få oplyst bakken om vinteren, særligt for at afsløre is-dannelser på stien. 

 

Bliver forsøget en succes, vil vi overveje at opsætte lignende lyskilder rundt om i grund-

ejerforeningen, særligt ved affaldscontainersystemerne. 

 

Renovering af skråninger 

Gartnerfirmaet har tilendebragt renovering af skråningerne ved G1-G9, G11-G19 samt 

G21-G31 (alle gårdsiden). 

 

Affødt af drøftelserne på generalforsamlingen om renoveringen af skråningerne – og 

det tidsmæssige perspektiv – vil bestyrelsen overveje, om det er økonomisk forsvarligt 

at iværksætte en ”let” renoveringsproces af de resterende skråninger, dvs. med flis og 

bedafskærmning, inden de efterfølgende bliver ”rigtigt” renoveret af gartnerfirmaet. 

Lignende forsøg er bl.a. gennemført på skråningerne G44-G60 (havesiden) samt L25-

L47 (gårdsiden). 

 

Kommende aktiviteter  

 

Fastelavnsfest 2016 

Da fastelavnsfesten siden marts 2015 er lagt i hænderne på fastelavnsudvalget – hvilket 

primært består af private grundejere – har bestyrelsen pt. ingen nærmere information 

om, hvorvidt en sådan fest forventes afviklet i 2016. 

 

Hører vi nærmere fra fastelavnsudvalget, vil vi vende tilbage med info herom i næste 

nyhedsbrev. 

 

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 
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