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Smørum, den 29. september 2016 

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen i GF Boesagerparken 
 
Kære grundejer 

Der er nu gået nogle måneder siden sidste nyhedsbrev, og det er blevet tid til at 
informere om, hvad der er sket i den mellemliggende periode. 

 

Aktiviteter  
 

Renovering af fjernvarmeledninger 

Som tidligere udmeldt til alle grundejere har Smørum Kraftvarme påbegyndt en 
renovering af fjernvarmeledningerne i grundejerforeningen. Arbejdet i Georginehaven 

er netop blevet afsluttet, og nu er turen kommet til Latyrushaven.  

 
Alle spørgsmål, herunder eventuelle klager over gener mv., skal fortsat rettes til 

Jensens Entreprise, tlf. 59 18 94 93. 

 
Andet 

  

Stop for papcontainer-ordningen 
På grund af misbrug af papcontainer-ordningen har bestyrelsen valgt at indstille 

ordningen. Og dette da vi ikke længere kan forsvare, at der konstant bliver afleveret 

almindeligt husholdningsaffald i containerne med skadedyr og lugtgener til følge. 
 

Pap kan derfor IKKE længere afleveres i papcontainerne – eller i de almindelige 

affaldscontainere – men skal afleveres på genbrugsstationen, Hassellunden 2B, 2765 
Smørum. 

 

Husholdningsaffald i skraldespandene 
Desværre er der også grundejere, der benytter skraldespandene langs stierne til deres 

husholdningsaffald.  

 
I den forbindelse vil bestyrelsen sørge for, at der bliver sat special-låg på de sidste 

skraldespande, så misbruget mindskes. 

 
Facebook og hjemmeside 

Følg grundejerforeningen på vores facebookside, www.facebook.com/Boesagerparken. 

Vi har pt. 67 følgere, og man kan på facebook også læse om en række relevante forhold 
omkring vores grundejerforening. 

 

Og læs mere om grundejerforeningen på vores hjemmeside, www.boesagerparken.dk. 
 

 

 
 

 

http://www.facebook.com/Boesagerparken
http://www.boesagerparken.dk/
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Kommende aktiviteter  

 

Efterårshavedage 
Efter en vurdering af grundejerforeningens økonomi samt indsatserne på de årlige 

havedage har bestyrelsen besluttet – som et forsøg – at afholde efterårshavedagen over 

to dage, modsat én dag som hidtil. Og dette for at kunnet få ordnet de mange opgaver. 
Efterårshavedagene bliver afholdt i weekenden, den 8.-9. oktober 2016.  

 

Nærmere oplysninger om efterårshavedagen(e) er blevet udsendt i særskilt invitation. 
 

Generalforsamling 2016 

Generalforsamlingen i 2016 bliver afholdt torsdag, den 10. november 2016, kl. 19.00 på 
Boesagerskolen (Aula C). 

 

Dagsorden m.m. bliver udsendt særskilt. 
 

Der kan ikke længere indsendes forslag til behandling på generalforsamlingen i år, da 

fristen er udløbet den 15. september 2016, jf. vedtægternes § 15, stk. 2. 
 

Af indkaldelsen til generalforsamlingen vil det også fremgå, at vores mangeårige 

medlem, Jørgen Hansen (G1), vil trække sig fra bestyrelsen og i stedet stille op som 
suppleant til bestyrelsen. 

 

Vi efterlyser derfor en m/k til erstatning for Jørgen, og som har lyst & motivation til at 
ville præge grundejerforeningen i de kommende år! 

 

Vi søger også efter en person, der ønsker at varetage kasserer-stillingen i bestyrelsen, 
idet vi nu på 2. år har en ekstern kasserer ansat til at varetage opgaverne. 

 

Arbejdet med fællesarealerne 
Som nævnt i sidste nyhedsbrev – fra juni 2016 – er bestyrelsen pt. ved at vurdere 

økonomien i grundejerforeningen, qua et uheldigt regnvands- og kloakforhold i 

Latyrushaven samt et økonomisk belastet budget 2015/16 (som følge af ét omfattende 
snefald, flere storme samt stigende udgifter til saltning). 

 

På den baggrund har bestyrelsen vedtaget at foretage en række omprioriteringer i det 
nye budget samt regulere i fordelingen af opgaver mellem gartnerfirmaet og 

gårdmændene. Mere herom på generalforsamlingen. 

 
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 

mailto:s.kongsted@hotmail.com

